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 إلى كل أساتذة عمم المكتبات خاصة األستاذ المؤطر"لزرق ىواري"
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 مقدمة 

تعتبر القمب  وتطورىا، حيثتعد المكتبات الجامعية معيار الوحيد في ارتقاء الجــــامعــــــات 
لما توفره  التدريس، وذلكالنابض الذي يمبي متطمبات الجامعية في البحث العممي والتثقيف و 

حيث ســـــارعت المكتبات الجـــــامعية الي إدخال تكنولوجيا مختمفة.من أوعية مــــعمومات 
المعمومات في إعماليا، و ذلك بأتمتة خدماتيا المكتبية  و إدخال التطبيقات اإللية التي جاءت 

ل بطريقة آلية و بيا تكنولوجيا المعمومات ،والتي ىي مجموعة من البرامج و التقنيات التي تعم
ممنيجة باستخدام الحواسيب ،و مجموعة من النظم  والتي تقوم بتسييل وصول المستفيد الي 
المعمومة في اقل جيد ممكن، متماشيا مع متطمبات العصر الذي فرض عمي ىذه المكتبات 

يدية ضرورة تبني ىذه التقنيات التي تجعل العمل المكتبي يرتقي، وذلك بالتخمي عن النظم التقم
التي كان يواجو فييا المستفيد العديد من المشاكل من اجل الوصول الي المعمومة أو الوثيقة 
التي ىو في حاجة إلييا، عكس النظم الجديدة التي سيمت لو الوصول إلييا وذلك بتوفير لو 
أجيزة الحاسوب ،التي تحتوي عمي مجموعة من النظم التي توفر لو عدة طرق لمبحث عن 

التي تم إدخاليا عن طريق قاعدة البيانات الخاصة بنظام المكتبة وبعض البرمجيات  المعمومة
 ،وتوفيرىا لو بأسيل الطرق وأسرعيا دون أن تأخذ منو الوقت و الجيد في ذلك .

 أفضلفعالية المكتبات، وتقديم  أداءالحديثة بشكل كبير في تسيير  اآلليةلقد ساىمت النظم 
تصل الي التميز  حتىالمكتبية  األنشطةبمستوى تمك  ارتقاءعمي خدمات لممستفيدين والعمل 

التي لم تعيدىا من قبل في ظل النظم التقميدية ،لذلك وجب عمي المكتبات الجامعية اختيار و 
لمستفيدييا خاصة في ظل   والمعموماتيةقادرة عمي تمبية االحتياجات المعرفية  آليةتبني نظم 

استخداما في  اآلليةتيا ووظائفيا ،و لعل من ابرز النظم اختالف وتنوع سماتيا ومواصفا
 .  PMB المكتبات الجامعية الجزائرية لتسيير المكتبات ىو نظام 
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في المكتبات و مراكز المعمومات  دراسة  اآلليةومن ىنا جاءت دراستنا تحت عنوان :التطبيقات 

 مستغانم. –بالمكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس  :ميدانية

 : إشكالية الدراسة -1

أن التطور المالحظ في مجال المكتبة، ساىم في تسييل تطبيقـات البحـث المكتبيـة ،باعتبـار ىـذه 

األخيـرة مؤسســة عمميــة وثقافيـة ،ىــدفيا األول  ىــو جمــع المعمومـات و اســترجاع وبــث المعمومــات  

ميــز عصــر المعمومــات ىــو زيــادة اليائمــة فــي اإلنتــاج الفكــري و الثقــافي  باإلضــافة ،أن أىــم مــا ي

الي زيادة تخصصات في المعرفة اإلنسـانية التـي أدت الـي سـيولة وصـول الباحـث و المسـتفيدين 

الي ىذه المصادر مع اختصار الوقت والجيد بأكبر دقة ممكنـة ، و ىـذا بفضـل تطـور الخـدمات 

ألزمنــة ، حيــث اصــبا عمييــا التماشــي مــع متغيــرات العصــر.  و مــن بــين المكتبيــة عبــر مختمــف ا

المكتبــات التــي تبنــت ىــذه الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة ىــي المكتبــات الجامعيــة حيــث أصــبحت 

ىذه المعمومات سالح كل المؤسسـات فـي العـالم بيـدف مواكبـة العصـر و تجـاري السـرعة اليائمـة 

ســانية إليصــاليا بطريقــة ســيمة الــي كــل المســتفيدين ،وىــذا مــا ومحاولــة الســيطرة عمــي المعرفــة اإلن

دفــع بــالخبراء و المفكــرين الــي محاولــة إعــداد بــرامج  متعــددة وخاصــة الجــاىزة فــي الجامعــات مــن 

عــــداد و اســــتيعاب كــــل مــــا تحتويــــو المكتبــــات الجامعيــــة و مراكــــز المعمومــــات مــــن  احــــل إعــــداد واا

ث المكتبـــي ،ومـــع تفـــاقم حجـــم المعمومـــات المتـــوفرة التطبيقـــات اإلليـــة المســـتعممة فـــي مجـــال البحـــ

حديثـة قـادرة عمـي تمبيـة  آليةبصورة رقمية ،أضحت المكتبات ومراكز المعمومات بحاجة الي نظم 

جميــع احتياجــات المعموماتيــة و المعرفيــة الضــرورية ليــذه المكتبــات ،باعتمــاد  مــي عــدة معــايير 
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خطـة إســتراتيجية جديـدة لتطبيــق نظـم آليــة  تسـتعين بيـا المكتبــة .فقـد اصــبا مـن الضــروري وضـع

في تسيير المكتبات و مراكز المعمومات المختمفة مـن اجـل تسـييل الوصـول المسـتفيد الحتياجاتـو 

 المعموماتية .

 الـي طـرح اإلشـكالية التاليـة : مـا ارتأينـالتحديد مشكمة الدراسة وصـيا تيا بشـكل واضـا ودقيـق ، 

 مكتبات ومراكز المعمومات ؟                                              مدي تأثير التطبيقات اإللية في ال

 تساؤالت الدراسة :    -2

 ؟ ىل تساىم التطبيقات االلية في تطوير الخدمة المكتبية 

  ىـــــــــــــــل يتـــــــــــــــيا نظـــــــــــــــامpmb    ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــرار األنظمـــــــــــــــة تســـــــــــــــييالت وخـــــــــــــــدمات عم

 ؟ىخر ألا

  ىل مكن النظامpmb   من استفادة المستخدمين لو؟ 

 ــــــــــت تعــــــــــاني منيــــــــــا  ىــــــــــل ــــــــــي حــــــــــل المشــــــــــكالت التــــــــــي كان يســــــــــاىم ىــــــــــذا النظــــــــــام ف

 المكتبة من النظام التقميدي؟

 فرضيات الدراسة:       -3

 .تساىم التطبيقات اآللية في تطوير الخدمة المكتبية 

  يتيا نظامpmb .تسييالت و خدمات عمي  رار األنظمة االخري 

 ستفادة منيا.يقدم النظام لممستفيدين معمومات دقيقة ويوجييم لال 
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  لقد ساىمت التطبيقات اآللية في حل المشكالت التي كانت تعاني منيا المكتبة من

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            النظام التقميدي. 

 منهج الدراسة: -4

الشك أن أية دراسة عممية ال تخمو من االعتماد عمي منيج محدد يختاره الباحث لموضوع 

دراستو، فالمنيج ىو الطريق الذي يسمكو الباحث، لموصول الي نتائج دقيقة وعممية،                                    

فات ىي التي وىذه الص ،صفات وخصائص تمتاز بيا عن  يرىاكما أن لكل ظاىرة أو مشكمة 

تفرض عمي البحث منيجا معين، آي أن اختيار المنيج تفرضو نوعية وطبيعة الموضوع 

     المبحوث                                                                                                                      

يعتمد عمي تقنيتي الوصف و التحميل الذي يدرس الذي  ،ذا اعتمدنا عمي المنيج التفسيريولي

 .منيج دراسة الحالة

                                                                                                                                    أساليب جمع البيانات: -5

ىي عممية تتم بين الباحث و شخص اخر، أو مجموعة أشخاص تطرح  لمقابمة:ا5-1

.                                                                                             1ويتم تسجيل إجابتيم عمي تمك األسئمة المطروحة من حالليا أسئمة،

                                                           
1
 .703.ص.5551كنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.القاهرة:الدار الدولية للنشر والتوزيع؛مصطلحات نظم ت محمد دياب،مفتاح.معجم 
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 –المركزية عبد الحميد بن باديس  قمنا بإجراء مقابمتنا األولي مع محافظ المكتبة

 مستغانم ،أما الثانية فكانت مع ميندس في اإلعالم اآللي .

  عينة الدراسة:5-1-1

المعموم انو ال يمكن إجراء دراسة ميدانية عمي كل مجتمع البحث، نظرا لذلك ال بد من  من  

اختيار عينة من المجتمع األصمي تمثمو تمثيال سميما، الن االختيار الدقيق لمعينة يساعد عمي 

 نجاح نتائج الدراسة.

قة معينة و إجراء ىي عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة، يتم اختيارىا بطريفالعينة: 

 .                  1الدراسة عمييا، ثم استخدام تمك النتائج وتعميميا عمي كل مجتمع البحث األصمي

لقد اعتمدت في تجميع البيانات وفي تحصيل النتائج عمي مجموعة من األسئمة، والتي العينة:  

انم، و ميندس في اإلعالم مستغ –استيدفت بيا محافظ المكتبة المركزية عبدا لحميد بن باديس 

                           اآللي.                                                                                                                       

 حدود الدراسة الميدانية : -6

لمركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس :تمثل مكان الدراسة في المكتبة ا الحدود الجغرافية 6-1

           مستغانم.                                                                                                                      –

ي تمثمت في إجراء مقابمة مع مدير المكتبة، ومع ميندس في اإلعالم اآللالحدود البشرية: 6-2

          في المكتبة.                                                                                                                  

                                                           
1
 Weisber,gherberth.the total surveryerrorqpptoach.Press :university of chikago ;2005.p233. 
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موضوع الدراسة يتناول التطبيقات اآللية في المكتبات و مراكز الحدود الموضوعية : 6-3

 مستغانم.–عبد الحميد بن باديس المعمومات في المكتبة المركزية لجامعة 

 أهمية الدراسة:-7

 .كيفية استخدام  التطبيقات اآللية في المكتبة المركزية 

  دور برمجيةpmb .في تفعيل خدمات في المكتبة الجامعية 

  تشخيص المشكالت التي واجيت و مازالت تواجو أتمتة المكتبات الجامعية والعمل عمي

 اقتراح الحمول المناسبة ليا. 

   والنجاح ومواكبة األساليب العممية المتقدمة المستخدمة في المكتبات  ةاالستمراريتحقيق

                                                                                                                                  العالي.الجامعية الحديثة عمي النطاق 

                                                                                                                                          أهداف الدراسة:  -8

 تسعي الدراسة الي تحقيق االىداف التالية : 

 .معرفة مدي استخدام المكتبة المركزية لتكنولوجيا المعمومات 

 المستخدمة حاليا في المكتبة الجامعية ومدى مساىمتيا في  اآلليةعريف بالتطبيقات الت

 حل المشكالت التي كانت تعاني منيا تمك المكتبة من النظام التقميدي.

  في المكتبات و مراكز المعمومات ومعرفة دوافع  اآلليةالتطبيقات  تأثيرمعرفة مدي

  مراكز المعمومات.في المكتبات و  اآلليةاستخدام التطبيقات 
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 الدراسات السابقة : -9

 :  األوليالدراسة  9-1

 محمود  أملاسم المؤلف:شاىين شريف 

 المناسب  اآلليعنوان الدراسة :تحميل النظم بمكتبات جامعة القاىرة الستنباط مواصفات النظام 

(                                                                                                                           الدكتوراه)لنيل شيادة  1996سنة  اإلصدار:تاريخ 

 عمي مستوي جامعة القاىرة اإلصدار:جية 

                                                                                                                                                                                                         خالصة: 

ة القاىرة الستنباط مواصفات محمود تحت عنوان:تحميل النظم بمكتبات جامع أملشاىين شريف 

في عمم المكتبات و الوثائق  الدكتوراهالمناسب، عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شيادة  اآلليالنظام 

تناولت ىذه الدراسة مواصفات النظام  1996عمي مستوى جامعة القاىرة ،التي نوقشت عام 

وات العمل المناسب، لتنفيذ المناسب الحتياجات نظام المكتبة مع تحديد  التقنيات و أد اآللي

لتشغيمو و العوامل المؤثرة عمييا حيث توصمت الدراسة  األزمةالجديد و الموارد  اآلليالنظام 

 الي مجموعة من النتائج أىميا:

تحميل النظم وتطبيق الواعي لممنيج العممي عمي العمميات المكتبية التي تشكل في مجموعاتيا -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              د نجاحيا نجاحا لعممية االنتقال من النظام اليدوي الي االلي .                                                                  قاعدة التجييزات األساسية وبع
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المثل لعدم مواجية المشكالت أن استخدام نظام الي متكامل لوظائف المكتبة ،ىو الحل ا-

                                                       تتعمق مع توافق المعمومات.                                                                                                    

جديدة و  إليةنظم  إنشاءئمة من مال وأكثراالتجاىات  أفضلالجاىزة ىي  اآلليةالنظم -

 تطويرىا.

 الدراسة الثانية:  9-2

 اسم المؤلف:بن السبتي عبد المالك.

 بالمؤسسات الوثائقية. اآللية األنظمة إنشاءعنوان الدراسة:

 ) لنيل شيادة الماجستير(. 1994:سنة  اإلصدارتاريخ 

 جية اإلصدار :عمي مستوي جامعة منتوري قسنطينة .

                                                                                                                                                                                                           خالصة:

اآللية بالمؤسسات الوثائقية"  ألنظمةمن إعداد الباحث بن السبتي عبد المالك بعنوان" :إنشاء ا

عبارة عن رسالة لنيل شيادة الماجيستار في عمم المكتبات والعموم الوثائقية عمى مستوى جامعة 

حيث تناولت ىده الدراسة أىم  الخطوات األساسية  1994منتوري قسنطينة ،التي نوقشت سنة 

ة مع القيام العديد من المؤسسان لعممية أتمتة المؤسسات الوثائقية ،وقد صادفت ىذه الدراس

 الوثائقية لمحاولة إدخال اإلعالم اآللي و توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية:
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جاءت الدراسة لتوضا ما يجب فعمو القائمين عمى ىذا المشروع من المرحمة الدراسية القاعدية -

 حتى مرحمة التنفيذ الفعمي لو. 

 الدراسة الثالثة:   9-3

 اسم المؤلف: بكوش عالم و مولى الخموة عبد الطيف. 

 عنوان الكتاب: البرمجيات الوثائقية و دورىا في خدمة المستفيدين .

 )أطروحة ماستار(. 7112تاريخ اإلصدار: سنة 

 جية اإلصدار: جامعة عبد الحميد بن باديس ، تخصص عموم التكنولوجية و التوثيق مستغانم. 

 : خالصة

اىتمت الدراسة بأىمية البرمجيات الوثائقية في تقديم الخدمات المكتبة لممستخدمين، و مدى 

مساىمتيا في تحسين ىذه الخدمات المعموماتية، و كذلك دوافع استخدام البرمجيات الوثائقية في 

المكتبات الجامعية و الواقع الفعمي ليذه البرمجيات الوثائقية، و ىذا من اجل السير الحسن 

 لمختمف خدمات المكتبة .

 مصطمحات الدراسة:ضبط -11

استعمال تطبيقي عممي لبرنامج حاسوبي يكتب من قبل المستفيد أو المبرمج  التطبيق: -1 

 ليؤدي أو ينجز عمال ما في فعل مجال المعموماتية 
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أي تقنية أو نضام يستخدم مكائن اآللية الني تزيل الحاجة لمدليل اليدوي في  اآللية: -2 

معالجة و تداول المعمومات ، عممية تحويل جميع أو بعض األعمال الروتينية في المكتبة إلى 

 1أعمال يمكن معالجتيا باستخدام الحاسوب مثل تحويل خدمات االعارة اليدوية إلى خدمات آلية

ىي مجموعة البرامج والتقنيات المحوسبة )تتطمب استخدام  ئي لمتطبيقات اآللية:التعريف اإلجرا 

الحاسوب( التي تعمل بطريقة آلية أو أوتوماتكية في معالجة وتداول المعمومات والتي تعتبر 

  2كمخرجات النظام لمعمل التقني داخل المكتبة

إشارة إلى تطبيق المعموماتية عمى أعمال المكاتب،  :office automationاألتمتة المكتبية 

استخدام النظم األوتوماتيكية و التكنولوجية المتطورة لممعاونة في انجاز األعمال اإلدارية و  أي

المكتبية باستخدام الحاسبات اآللية و أجيزة االتصاالت المتطورة في إقامة وادارة المعمومات 

  3ادل البيانات والمعمومات كبديل لمنظم التقميديةالحديثة من اجل معالجة ونقل وتب

عرفة الموسوعة البريطانية عمى الخط المباشر مصطما الحوسبة  الحوسبة السحابية :

وتخزين البيانات   application softwareالسحابية بأنيا طريقة تشغيل البرمجيات التطبيقية 

                                                           
1

 5270مطبوعات ملك الفهد الوطنية السلسلة الثانية؛مصطلحات المكتبات والمعلومات .الرياض:قاري ،عبد الغافور عبد الفتاح.معجم 

 51. 72م.ص.ص.7000هـ/
2
 .475.ص.7005إبن منظور،لسان العرب .بيروت :دار الكتب العلمية ؛ 

3
 .41.ص. 7000عبد القصور ،عبد الفتاح قاري ،معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات :إنجليزي عربي الرياض:مكتبة فهد الوطنية؛ 
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وتوفير وصول   central computer systemsذات الصمة بيا في نظم الحاسبات المركزية 

 1إلييا عبر شبكة  االنترنيت usersأو المستخدمين   customersالعمالء 

ىي مجموعة من التسجيالت بشكل الكتروني تمثل مصدر معمومات مطبوعة  قاعدة البيانات:

   2أو مرئية أو مسموعة أو مكتوبة

لتطبيقي                                             وقد احتوت دراستنا في جانبين الجانب النظري والجانب ا

الدراسة و تساؤالتيا وفرضياتيا  إشكاليةالمنيجي الذي تناولنا فيو  باإلطاربداية 

 ودراسات سابقة وضبط المفاىيم  وأىميتيا وأىدافيا ومنيجيا

الذي كان تحت عنوان حوسبة المكتبات و مراكز المعمومات والذي قسمناه  األولأما الفصل 

تحت عنوان مفاىيم عامة حول حوسبة المكتبات أما المبحث الثاني فكان  األولالي مبحثين 

تحت عنوان نظم حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات ،أما الفصل الثاني كان تحت عنوان 

تحت  األولبات ومراكز المعمومات والذي قسم الي مبحثين ،بناء نظام معموماتي بالمكت آليات

عنوان متطمبات بناء نظام معموماتي ،أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان البرمجيات الوثائقية 

فيو تعريف المكتبة  أعطيناالفصل التطبيقي الذي  وأخيرا المستخدمة في تسيير المكتبات،

مستغانم وىيكميا التنظيمي ونظاميا الداخمي وموظفوىا – عبد الحميد بن باديس المركزية لجامعة

                                                           
1
 .75.ص.7052.القاهرة :العربي للنشر والتوزيع؛5جالء.الحوسبة السحابية للمكتبات حلول وتطبيقات .طأحمد يس ،ن 

2
.عمان:دار المسيرة للنشر 7السامرائي ،إيمان ،أبو عجمية يسرى،قواعد البيانات ونظم المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات .ط 

 . 54.ص.7005والتوزيع؛
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نتائج الدراسة عمي ضوء الفرضيات ونتائج العامة لمدراسة  وأعطيناوقمنا بتحميل المقابمة 

 .بخاتمة مممة لمحتوى الدراسة  وختمنيا

 



   

 حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات ل األول:الفص     

                 المبحث األول: مفاهيم عامة حول حوسبة المكتبات           

 المبحث الثاني: نظم حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات          
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  تمهيد

يشيد العالم اليوم تطورا كبيرا في تكنولوجيا المعمومات في العديد من المجاالت، وخاصة في 

الكثير من المكتبات بصفة عامة والجامعية  مجال المكتبات والمعمومات الذي أدى إلى تسابق

بصفة خاصة إلى ىذا التطور العممي الحديث، وىو الثورة التكنولوجيا المتمثمة في إستخدام 

نظم المكتبات المحوسبة في شتى العمميات حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات تطوير 

جة واسترجاع المعمومات والوظائف التي تعمل بكفاءة وسرعة فائقة وسيولة في خزن ومعال

براز أىمية نظم حوسبة المكتبات المستخدمة  وتقديم معمومات متنوعة بدقة عالية لممستفيدين، وا 

   إلدارة المكتبات ومراكز المعمومات. 

 المبحث األول: مفاهيم عامة حول حوسبة المكتبات.

 ة:تعريف الحوسب -1

منذ دخوليا إلى المكتبات مع مطمع لقد ظل تعريف حوسبة المكتبة محصورا في خواص معينة 

 :  عقد الستينيات وحتى مطمع عقد التسعينات وكاآلتي

يضم كافة فعاليات  Integrated system نعني بيا قيام المكتبة بإنشاء نظام متكامل -1

 1وأنشطة األقسام من خالل قاعدة بيانات واحدة

 

                                                           
 .24سابق.ص مرجعحوسبة )اتمتة( المكتبات ..عامر،قنديمجي 1
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أو حواسيب  Mini متوسطة أو Main frame نظم آلية تشغل من خالل حواسيب كبيرة -2

 Micro صغيرة

 .نظم تعتمد عمى بيانات في الغالب غير مدعمة بالصور أو الصوت أو الحركة -3

نظم غالبًا ما تكون محمية محصورة عمى موجودات أخرى من المكتبات من خالل الشبكات  -4

قامة مصادر معموما إلكترو  نية في مناطق في مواقع متقاربة وال تعتمد كثيرًا عمى الربط وا 

 .جغرافية بعيدة

إال أن ىذه التعريفات قد تغيرت اتجاىاتيا بتأثير تطورات تكنولوجيا االتصاالت والشبكات 

( أعاله فأصبحت 1وبالذات اإلنترنت. ومع بقاء تعريف التخطيط لمحوسبة كما ىو مذكور في )

 :الحوسبة في المكتبات أو حوسبة المكتبات تعرف أيضاً 

 ى مصادر المعمومات لم يعد مرتبطًا بالجدران األربعة لبناية المكتبة اإلتاحة إل -5

ظيور إمكانات الشبكات العالمية ) الكونية ( والتي تقدم خدماتيا عمى مدار الساعة ولكل  -6

أرجاء المعمورة جعل توفر المعمومات حول العالم والوصول إلييا أمر في غاية البساطة 

 .1تحققو والسيولة وكل مكتبة يمكن أن

 

 

 
                                                           

 .25قنديمجي،عامر ابراىيم؛السامرائي، ايمان فاضل.حوسبة )اتمتة(المكتبات.المرجع نفسو.ص. 1
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بل أصبحت  Textual لم تعد البيانات في قواعد البيانات وقفًا عمى البيانات النصية -7 

 . Multi Mediaصورة ثابتة ومتحركة وصوتية وىي المعروفة بالـ

انتشرت الحوسبة في كل أنواع المكتبات ولم تعد تشكل عبئًا ماليًا أو إمكانيًا بسبب انتشار  -8

 .اسيب وانخفاض أسعارىا بشكل كبير جداً وتطور صناعة الحو 

إن الحوسبة في المكتبات حاليًا أصبحت تقدم خدمات وأنماط مختمفة من قواعد البيانات  -9

 :والخدمات المحوسبة األخرى، يمكننا أن نمخصيا باآلتي

 قواعد بيانات إحصائية -أ

 قواعد بيانات عبارة عن كشافات تحميمية -ب

  Multi Media قواعد بيانات متعددة األوعية -ج

  Full-text  قواعد بيانات النص الكامل -د

 طباعة باألشكال المطموبة وعند الطمب -ىـ

   Full text  استرجاع -و

إتاحة لقواعد البيانات في المكتبة من البيت والمكتب بالنسبة لممستفيد النيائي )وليس  -ز

 1. الحضور الفعمي إلى المكتبة(

                                                           
 .25قنديمجي،عامر ابراىيم؛السامرائي، ايمان فاضل.حوسبة )اتمتة(المكتبات.المرجع نفسو.ص. 1
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إمكانية التجول الحر واستخدام قواعد البيانات العالمية البعيدة جغرافيًا ثم اختيار المطموب  -ح

 .بشكميا النص المتكامل عمى قرص أو طباعتيا مباشرة download وتفريغ المعمومات

 .اختزان واسترجاع المعمومات الصورية والرسوم والمخططات وغيرىا -ط

بين قواعد بيانات عالمية ومواقع عن طريق الروابط وتكنولوجيا التنقل الحر والسيل ما  -ك

 .link, super links, hypertext النص المترابط

تاحتيا لممستفيدين في كل  -ل إمكانية تنفيذ اإلجراءات فنية مباشرة عمى الخط المباشر وبثيا وا 

 1OPAC .  أنحاء العالم عن طريق

 :(automated catalogs) فهرسة محوسبة/ مؤتمتة

ىي عممية إدخال ومعالجة واسترجاع البيانات الببميوغرافية ضمن اإلطار العام لمقواعد والمعايير 

المقننة المعتمدة والمعمول بيا مع استثمار قدرات البرمجيات والحواسيب لضمان منافذ أكثر 

 .عددًا ومرونة لممستخدمين والمستفيدين النيائيين معاً 

محوسبة: ىي تطبيق لمفيوم وحدة التسجيمة الببميوغرافية حيث يمكن إنتاج كذلك فإن الفيرسة ال

 .كل أنواع بطاقات الفيرسة الخاصة بأوعية المعمومات المختمفة من ىذه التسجيمة

 وقد تمثمت الفيرسة المحوسبة في بدايتيا من خالل إنتاج التسجيمة الببميوغرافية المقروءة آلياً 

(MARC)  الكونغرس ثم ظيور الفيرسة التعاونية وىي فيرسة أصميةمن قبل مكتبة ( 

(Original cataloging)   لوعاء المعمومات )الوثيقة( من خالل عمل مشترك لمجموعة من

                                                           
.عمان: دار المسيرة لمنشر 2المكتبات.طقنديمجي ،عامر أبراىيم؛السامرائي،إيمان فاضل،حوسبة )أتمتة(  1

 . 19ىـ.ص.1430م/2010والتوزيع؛
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 copy) المكتبات تتولى ىذه الميمة ثم تعتمد المكتبات األخرى عممية الفيرسة المنقولة

catalog)      ر شبكات المعمومات عمى انتشار ىذه لتقميل الجيود والكمفة وساعدت تطو

والتي تطورت  (WLIN) وشبكة (RLIN) و (OCLC) الفيرسة وأبرز األمثمة عمييا شبكات

 أيضًا لتكون تجارب رائدة في مجال الفيرسة تعاونية، وعمى الخط المباشر، ويطمق عميو

 (On-line cataloging)1 

 :(automation) مكننة/ميكنة

وتعني المكننة، أو كما يسمييا البعض ميكننة، استخدام المكائن واألجيزة المناسبة لقيام 

باألعمال المطموبة، مع إشراف محدود من قبل اإلنسان. وكثيرًا ما يستخدم ىذا المصطمح 

 :لإلشارة إلى استخدام الحواسيب في مكننة اإلجراءات والخدمات في المؤسسات. فنقول مثالً 

(office automation)  ،أي مكننة المكتب(library automation)  أي مكننة المكتبة أو

 حوسبة إجراءاتيا وخدماتيا. إال أن ىنالك مصطمحًا بدياًل قد يستخدم في ىذا المجال، بداًل من

(automation) وىو (computerization) ونعني بو حوسبة الشيء. 2 

 :Systems Librarian مكتبي نظم

لتكنولوجيا إلى عالم وبيئة المكتبات فإن األدبيات تكتب دومًا عن التطبيقات، منذ أن دخمت ا

النظم، األجيزة، البرمجيات بشكل كبير جدًا. أما ما يخص العاممين فالكتابات عنيم قميمة 

 .ومبيمة

                                                           
 .26مرجع نفسو .ص..قنديمجي ،عامر أبراىيم؛السامرائي،إيمان فاضل،حوسبة )أتمتة( المكتبات 1

2
 .01.ص0202المدادحة ،أحمد نافع.الحوسبة في المكتبات ومراكز المعلومات.عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع . 
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وىم عبارة عن نفس المكتبيين السابقين أضيفت إلييم بعض األعباء والميام الجديدة لمتعامل مع 

 .زة والبرمجيات فيل ىذا صحيحاألجي

قد ظير في العالم منذ فترة ليس قصيرة جنبًا  systems librarian إن مصطمح مكتبي نظم

 :إلى جنب مع مصطمحات لوظائف ومسميات وظائف ظيرت في بيئة المكتبات العالمية مثل

 Automation librarian مكتبي الحوسبة

 Computer services librarian مكتبي خدمات الحوسبة أو خدمات الكمبيوتر

 :Technology librarian مكتبي تكنولوجيا

فقد قدم العديد من الكتاب  systems librarian أما بالنسبة لمصطمح مكتبي النظم

 :والمتخصصين بعض التعاريف ليذه الوظيفة ومن أىم ىذه التعاريف

وبين  end userالنيائيما بين المستفيد Middle-man إن مكتبي النظم ىو وسيط -1

 النظام وخدماتو

إن مكتبي النظم ىو ذلك الشخص الذي يستطيع أن يحدد احتياجات المكتبة إلى  -2

 .الحوسبة ومجاالت التطبيقات فييا ولو القدرة عمى تحميل النظم وتنفيذ النظام

كل من لو القدرة في التعامل مع مكتبات محوسبة ) من حيث التطبيقات والنظم  -3

 1والبرمجيات واألجيزة.. الخ(

                                                           
 .27جي،عامر ابراىيم؛السامرائي، ايمان فاضل.حوسبة )اتمتة(المكتبات.المرجع نفسو.ص.قنديم 1
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محمل نظم قادر عمى إدارة ومعالجة البيانات المحوسبة مدرب عمى الحوسبة وتطبيقاتيا  -4

 .مرشد ومستشار في ىذا الجانب

 :إنو ذلك اإلنسان القادر عمى تطبيق الميام التالية -5

  تطوير تطبيقات محوسبة -أ

 أفضميا مقيم جيد لكفاءة البرمجيات واختيار -ب

 .مراقب جيد ومسيطر عمى عمل وكفاءة البرمجيات واألجيزة في المكتبة وأدائيا -ج

 لمعاممين في النظام مدرب -د

 معالجة البيانات وحمايتيا في النظام والقواعد -ىـ

 توثيق النظام  -و

إمكانية المناقشة والحوار واالتصاالت مع جيات مختمفة في مجاالت حوسبة المكتبات  -ز

 . 1شركات التي تتعامل مع النظم والبرمجيات واألجيزةوال

وعمى أساس ما تقدم فإن مصطمح مكتبي نظم ال ينطبق عمى الميارات التالية التي يمارسيا 

 :بعض الموظفين في المكتبات المحوسبة، فيو ليس

 باحث عمى الخط المباشر -1

 مستخدم حاسبات -2

 مستخدم إنترنت -3

 باحث -4
                                                           

 .14المدادحة ،أحمد نافع.الحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات.نفس المرجع.ص. 1
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 معمومات اختصاصي -5

إال أنو ال يمنع أن يتمتع بيذه الميارات إضافة إلى ما عميو من واجبات ،إن أىم ما يجب 

 :أن يجمعو من يحمل ىذا المقب ثقافة ومعمومات في

 . اإلجراءات التي تتم داخل المكتبة -1

 .ميارات استخدام الحاسوب وتطبيقاتو في المكتبات -2

 .1ترنتالتعامل مع الشبكات وبالذات اإلن-3

 :(bit & byte) البت والبايت

تمثل البت أصغر  (binary digit) ىو مختصر لعبارة (bit) في مجال الحوسبة عمومًا، البت

( أو 0وحدة لمبيانات التي يتعامل معيا الحاسوب. ولمبت قيمة ثنائية واحدة تتمثل إما بالصفر )

( ، مثال ذلك إذا كان 0أو  1( ، أي إنيا تتمثل بخانة من خانات النظام الثنائي )1بالواحد )

، فإن الرقم ياديةاالعت( ىو متكون من أربعة خانات في لغة األرقام 4642الرقم االعتيادي )

( ىو مكون من ثمانية خانات أو ثمانية بتات، ولكنو، أي البت، من 01100101الثنائي )

 .مارة الذكر االعتياديةناحية أخرى قد ال يساوي إال رقما واحدًا من األرقام 

والكممات االعتيادية، لذا  (characters) ونظرًا ألن نظام الحاسوب ال يتعامل مع المحارف

فإنيا تتحول إلى مجموعة من البايتات المناسبة. وعمى ىذا األساس فإن لكل محرف موجود 

ومرسوم عمى لوحة المفاتيح بايت خاص بو، يختمف عن بايت المحرف اآلخر، وذلك بطريقة 

تقدير حجم ( وذلك بتقديم أو تأخير الواحد عن اآلخر. والبايت ىي وحدة 0,1تنظيم البتات )
                                                           

 . 28قنديمجي ،عامر أبراىيم؛السامرائي،إيمان فاضل،حوسبة )أتمتة( المكتبات.مرجع السابق.ص. 1
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 (KB) ( بايت، ألن الكيمو بايت65536وتساوي ) (KB 64ذاكرة الحاسوب، فنقول مثاًل )

 Amer ( بايت. وبمغة الحاسوب فإن كل بايتين اثنين يكونان كممة، لذا فإن كممة1024الواحد )

 1.( بايت، مثاًل، وىكذا2( بت أو )16قد تتألف من )

ىو مجموعة من البتات )تكون عادة ثمانية بتات( ، وعمى أساس ما تقدم فإن البايت الواحد 

الالزمة لتخزين محرف واحد )حرف، رمز، رقم، عالمة...( ويمثل البايت الواحد رقمًا أو حرفًا 

  ميزيةجأو رمزًا أو إشارة، ويطمق عميو اسم محرف، ومجموعو محارف، يقابميا باإلن

(Characters )  وتقدر سعة الذاكرة في الحاسوب بالب( 48ايت عادة، فنقول KB)  أي

( بايت، وىكذا. وعمى ىذا األسـاس فإن البايت فيو مكون عـادة من ثمانية بتات 48000)

شارة( ويمثل كل بايت رقمًا أو حرفًا أو رمزًا 00101110)   ، ويطمق عمييا اسموا 

(Characters)  )ويترجميا المتخصصون في مجال عمم المعمومات )المحارف. 

س البايت بالنسبة لمطاقات التخزينية لوسائط خزن البيانات، أو في سرعة ياوحدة القوتتضاعف 

 :تراسل البيانات إلى المقاييس اآلتية

( بايت، إال أنو عمى 1000وىو بحدود )(Kb), ويشار إليو اختصاراً  (Kilobyte) كيموبايت -1

المشاعة لقدرات الخزن وىو ما يقاس بو الوحدات  .(bytes 1024وجو التحديد يساوي )

 .الثانوي في الحواسيب القديمة عادة

                                                           
 . 29،عامر أبراىيم؛السامرائي،إيمان فاضل،حوسبة )أتمتة( المكتبات.نفس المرجع.ص. قنديمجي 1
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وىو بحدود مميون  (Mb) ويشار إليو إختصاراً  (megabyte) ميغا باليت، أو ميجابايت -2

وىو ما تقاس بو وحدة التخزين الرئيسية  . (bytes 1,048,576بايت، ولكنو عمى وجو الدقة )

لك تحول نحو وحدة القياس التالية، في مثل ىذه لمحواسيب المصغرة المايكروية، إال أن ىنا

 .1الحواسيب

وىو بحدود مميار بايت،  (Gb) ويشار إليو اختصارا (gigabyte) غيغابايت أو جيجا بايت -3

وكان كمقياس محدد  (byte 1,073,741,824ولكنو يساوي عمى وجو الدقة والتحديد )

ية ، ولكنيا أصبحت تستخدم في الوقت ذات القدرات العال (mainframe) لمحواسيب الكبيرة

في الحواسيب المصغرة  (hard disc) الحاضر لقياس وحدات التخزين الثانوي والقرص الثابت

 .المايكروية

ويمثل ما يقرب من ترليون بايت، إال أنو  (Tb) ويشار إليو اختصاراً  (terabyte) تيرا بايت-2

  (byte 1,009,511,627,776)عمى وجو الدقة والتحديد يساوي 

والذي يمثل ما يقرب من بيتاليون  (Pb) ويشار إليو اختصارا (petabyte) بيتا بايت -5

  (gigabyte 1,048,576)  بايت، وىو عمى وجو الدقة يساوي

ن وحدتي القياس األخيرتين ىي ما ننتظره في حواسيب المستقبل، قياسًا عمى ما نراه من  وا 

                                                           
 30نفس المرجع .ص.  1
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تطور البت و البايت في نظام  (1)ويوضح الشكل رقم  .المجال تطور ىائل في ىذا

  .1الحاسوب
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بتات 8بايت =  

Byte =8 bite 

 

 ميغابايت /ميجابايت=مميون بايت

Megabyte =1million byte 

 

 غيغابايت /جيجابايت=مميار بايت

Grigabyte=1billion byte 

 تيرابايت =ترليون بايت

Terabyte=1trillion byte 

بايت1000كيموبايت =  

Kilobyte =1000 byte 

 

 بيتا بايت =مميون مميار بايت

Petabyte =1 quadrillion 
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 1( تطور البت والبايت في نظام الحاسوب01الشكل رقم )

 

 أسباب حوسبة المكتبات: -2

 لماذا الحوسبة ؟

 ولماذا نحوسب المكتبات؟ 

 لماذا الحوسبة في المكتبات ؟

عمومًا البد من اإلشارة ىنا إلى أن حوسبة أنشطة المكتبات ومراكز المعمومات يعود عمييا 

  :بفوائد عدة يمكننا أن نمخصيا باآلتي

  .، ألكبر عدد ممكن من المستفيدينأفضلخدمات معمومات  -1

، يقابمو أسعارىافة، وارتفاع في مواجية الزيادة اليائمة في المعمومات ومصادرىا المختم -2

 .تراجع وانكماش في الموارد المالية المتاحة لممكتبات ومراكز المعمومات

 .توفير الوقت والجيد في اإلجراءات وتقديم الخدمات -3

 .توفير أرضية مشتركة لمتعاون مع المكتبات والمراكز األخرى -4

 .االشتراك والتقاسم في الموارد المتوفرة بين المكتبات والمراكز -5

 .تجنب تكرار الجيود المبذولة، ورفع كفاءة األداء والعمل  -6

                                                           
عمان:دار المسيرة لمنشر قنديمجي ،عامر أبراىيم.المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعمومات واألنترنت . 1

 .31ىـ.ص.1424م/2003والتوزيع؛
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 1(Online) إتاحة المعمومات، وخاصة الفيرس المحوسب عمى الخط المباشر -7

األصمية لمصادر رفع كفاءة الفيرسة والتصنيف من خالل التقميل من عمميات الفيرسة  -8

 .المعمومات

توفير إمكانات متنوعة ومتعددة لمبحث، من خالل مداخل مختمفة ومنافذ استرجاع متعددة  -9

 .متوفرة في الفيرس المحوسب

التقميص في حجم السجالت الورقية والفيارس البطاقية التي تستخدميا المكتبات ومراكز  -10

  .المعمومات

ي أعاله فقد أصبح مثل ىذا السؤال مع مرور الوقت يبدو في وعمى أساس النقاط المذكورة ف

منتيى السذاجة. فال توجد مكتبة حاليًا لم تدخل، أو تفكر بالدخول، في الحوسبة، بشكل أو 

جراءاتيا وخدماتيا. ولكننا يمكن أن نضع السؤال بصيغة أخرى : ماذا  بآخر إلى أعماليا وا 

تعود لممكتبة في حالتيا األتمتة والحوسبة إلجراءاتيا ستجني المكتبة أو ما ىي الفوائد التي س

لى أي حد تتوقف ؟ وىل ىناك نقطة نياية؟  وخدماتيا؟ وا 

إن مفيوم الحوسبة يبدو مرنًا وشفافاً، ويستوعب العديد من التطبيقات. فالحوسبة في أي مكتبة 

 :تشمل عمى اآلتي

 Word.ومعالجة الكممات أو النصوصالدخول في الحوسبة لغرض إنجاز أعمال الطباعة  -1

                                                           
 .46قنديمجي ،عامر أبراىيم؛السامرائي،إيمان فاضل،حوسبة )أتمتة( المكتبات.نفس المرجع.ص 1
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Processing 

 In-house databases 1لبناء قواعد بيانات داخمية-2

  DVD / CD-Rom الستخدام وقراءة معمومات األقراص المدمجة بأنواعيا المختمفة -3

  LAN أو WAN أو MAN لمدخول والعمل ضمن شبكات مكتبات ومعمومات -4

 .تتطبيقات اإلنترنالستخدام  -5

وتتفاوت الحوسبة في كل ما ذكر أعاله من حيث الوقت والكمفة واالحتياجات والمستمزمات 

البشرية والمكانية والوقت المستغرق لمتنفيذ وعمق العمل وكمية المعمومات المستخدمة واألجيزة 

والمعدات وغيرىا فكمما كبر حجم المشروع كمما حصمت المكتبة عمى نتائج أقل أىمية في ضوء 

 .التي تعمل فييا كل مكتبات العالمددات المح

 .فالتخطيط المدروس ىو الحل األمثل

وتأكيدًا إلى ما ذىبنا إليو فإنو حينما دخمت الحوسبة المكتبات ألول مرة، كان من بين المبررات 

األساسية لدخوليا ىو االقتصاد في التكمفة بالحد من عدد العاممين الذين تدعو الحاجة إلييم، 

عل، عمى األقل، بمقدور المكتبات مواجية الطمب المتزايد دون الحاجة إلى مزيد من أو أن تج

 .العاممين
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 1:، المحتممة لحوسبة إجراءات وخدمات المكتبات باآلتياألسبابونستطيع تحديد 

 مواجية الطمب المتزايد -1

 الحد من عدد العاممين أو الحيمولة دون الزيادة في أعدادىم -2

 إتاحة فرصة تنفيذ المزيد من األنشطة اعتمادًا عمى الكتبة ومساعدي المينيين -3

 االرتفاع بمستوى الخدمات المتوافرة -4

 تقديم الخدمات الجديدة -5

 .تجميع نوعية من البيانات أفضل لممساعدة في إدارة المكتبة بوجو عام -6

د أدت إلى الحد من عدد وواقع األمر أنو ليس ىناك من دليل يذكر عمى أن الحوسبة ق

العاممين، وفي الوقت الذي يحتمل أن تكون قد أدت فيو إلى تقميص أحجام بعض األقسام، 

وأبرزىا في ىذا الصدد أقسام الفيرسة، في كثير من المكتبات، فإن ذلك لم يكن يسفر عادة عن 

زيع العاممين، انكماش في المكتبة ككل. وكان ذلك يعني في غالب األحيان إعادة النظر في تو 

حيث تنشأ أقسام جديدة وتنمو أحجام أقسام أخرى، وفي الوقت نفسو، ازدادت أعداد العاممين 

بالمكتبات الكبرى، وذلك بإضافة العاممين المرتبطين باستخدام التقنيات عمى وجو التحديد. وقد 

تكون مؤقتة، حيث ساد االعتقاد، في المراحل المكبرة، بأنو من الممكن لمثل ىذه التعيينات أن 

يمكن بمجرد أتمتة المكتبات أن تنتيي الحاجة إلى أولئك العاممين. إال أن ما حدث فعال ىو 
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تحول ىذه التعيينات المؤقتة إلى دائمة، كما بدأت نسبة العاممين الميتمين أساسا باستخدام 

 .1التقنيات تتزايد في كثير من المكتبات

 

في الوقت الذي بدت فيو أعداد العاممين المساعدين تتناقص بوجو عام، كانت المناصب  إنو 

 .اإلشرافية أو اإلدارية تتزايد فعال تبعًا لتزايد استخدامات التقنيات

وبما أن الحوسبة لم تكن قد أدت إلى الحد من أعداد العاممين بوجو عام، فإنيا ربما تكون قد 

في الزيادة. وبعبارة أخرى فإنو لم يكن بإمكان معظم المكتبات حالت دون استمرار أعدادىم 

تقديم مستوى الخدمات الذي تقدمو اآلن بمستويات العمالة الحالية، دون االعتماد عمى التقنيات. 

أضف إلى ذلك أنو ربما يكون انخفاض الميزانيات أو تناقص القوة الشرائية الذي يشكل تيديدا 

 .أحد الدوافع األساسية لألتمتة في المقام األوللوظائف العاممين، قد وفر 

ذا لم تكن التقنيات قد أدت فعاًل إلى خفض أعداد العاممين بوجو عام، فقد كان ليا وال شك  وا 

أثرىا الواضح عمى عالقات المينيين بغير المينيين. فكثير من األنشطة التي كان يتوالىا 

ن عمى نحو يستند إلى الحاسب اآللي، بواسطة المكتبيون المينيون من قبل، يتم إنجازىا اآل

أعضاء آخرين من العاممين، ومن الممكن لممستقبل أن يشيد المزيد من حاالت إعادة النظر 

  .في توزيع الميام ىذه

ويتعمق العنصران الرابع والخامس بما تقدمو المكتبات من خدمات. ولقد كان االرتفاع بمستوى 
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ت الحوسبة من البداية، عمى الرغم من أنو يبدو دائمًا من الخدمات المتوافرة أحد مبررا

 .1االعتبارات الثانوية التي تأتي بعد خفض التكمفة أو الحيمولة دون زيادتيا

وباالتجاه نحو الحوسبة ممثمة في الحاسبات اآللية وتقنيات االتصاالت بعيدة المدى، أصبحت 

كانيا تقديميا من قبل، والتي لم تكن مبررًا المكتبات اآلن قادرة عمى تقديم خدمات لم يكن بإم

 .جوىريًا لألتمتة منذ حوالي عشرين عاما مضت

ويرى البعض أن المكتبات لم تحقق زيادات ممموسة في اإلنتاجية عن طريق التقنيات نظرًا 

 .ألنيا استخدمت ىذه التقنيات، في األساس، لحوسبة العمميات القائمة ال لتقديم خدمات جديدة

ق آخر دوافع استخدام التقنيات، إدارة المكتبات بوجو عام. فمن الممكن أن نقف باطمئنان ويتعم

إلى جانب الرأي القائل بأن ىم مبرر لمنظم اآللية ىو قدرتيا عمى توفير البيانات التي يصعب 

إن لم يكن من المستحيل الحصول عمييا بطريقة أخرى، تمك البيانات التي تكفل تطوير أساليب 

ة لمكتبات ومواردىا. ويتصل أكثر األمثمة وضوحًا بالبيانات الخاصة باإلفادة من مقتنيات إدار 

لمكتبات. وبعبارة أخرى، فإنو من الممكن النظر إلى النظام اآللي في المكتبة بوصفو في 

األساس نظاما لمعمومات اإلدارية أو نظامًا لدعم القرار. ولألسف فإن معظم المكتبات ال تنظر 
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عم مقومات اإلدارة واتخاذ القرار بوصفو سببا جوىريا لمحوسبة، كما أن موردي النظم قمما إلى د

 .1ينجحون في تأكيد قدراتيم في ىذا المجال

 

 

                                                                                                     التخطيط في المكتبات ومراكز المعمومات:  -3

التخطيط لممكتبات و مراكز المعمومات جيد منظم لصناعة القرارات المصيرية والذي  يعتبر

مراكز المعمومات و يبرر وجودىا ،وىو مجموعة من المبادئ و  أويصيغ ىوية المكتبة 

 األمالعميا و المخططين و المؤسسة  اإلدارةالتي صممت لتساعد كل من  واألدواتالخطوات 

الذي يساعد المكتبة عمي  األمرالمشرفة عمي المكتبة عمي التفكير والتصرف بشكل استراتيجي ،

رضاءرسالتيا  صنع قرارات فعالة تؤدي الي تحقيق إن مجتمع المستفيدين في ظل ما يحيط  وا 

المكتبة من فرص و تيديدات بالبيئة الخارجية ونقاط قوة و ضعف في بيئتيا الداخمية.كما يمكن 

النظر الي التخطيط عمي انو عممية تقوم من خالليا المكتبة بدراسة مجموعة االفتراضات و 

من  التأكدالي ضرورة  باإلضافة. ىذا  أىدافيايق االحتماالت المحيطة بيا والتي تؤثر عمي تحق

 وضوح النتائج التي تسعي المكتبة لتحقيقيا و كيفية توظيف مواردىا من اجل حدوث التغيير

المنشود. كما يعرف التخطيط عمي انو خمق واقع جديد يتجاوب مع تحديات المستقبل المتوقعة 
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لمبيئة  أيضاالعاممين بيا ولكن  أوط لممكتبة ليست فق أفكار أوو التي يعبر عنيا في صورة قيم 

 .1المحيطة التي تتواجد فييا المكتبة

 

 

 

 :                             رؤية المكتبات و مراكز المعمومات حول االهتمام بالحواسيب -4

صورة المستقبل المرجو و ىي تسعي لتستميم  وتميم و تضئ رحمة  بأنيا :تعرف الرؤية 4-1

مراكز المعمومات كما تساعد عمي ترسيخ االنتماء و االلتزام و يمكن التعبير عن  أوالمكتبة 

            صورتيا .و  دورىا ،وظيفتيا مركز في أوالمكتبة  تأثير ىالرؤية بعدة طرق في مد

ىذه العبارات ليست مجرد  أن ىعم التأكيدبصفتيا المدافع عن رؤية المكتبة عمييا  اإلدارة نإ

مكانيا المناسب لتنفيذ كل عنصر من  تأخذاالستراتيجيات  أنمن  التأكدكممات منمقة بل عمييا 

ة وان الوقت المناسب لمراجعة الرؤية في عممي ،أدائوعناصر الرؤية وتراقب درجة كفاءة 

الن ىذه القضية انا ردنا تعريفيا فيي الفرصة المتاحة لممكتبة  ،تحديد القضايا التخطيط ىو عند

        لسد الفجوة بين الرؤية والممارسة العممية  .                        
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وبين  ةالعميا و متخذي القرار من جي اإلدارةالرؤيا العظمي تتعثر بسبب وجود شراكة بين  إن

 إن  ،وكما يقول النظريات المثمي ،المنوط بيم تطبيق وتنفيذ الرؤى لمكتبةالعاممة با بقية الييئة

تكون جزء من الرؤيا الشاممة لممكتبة من خالل  أنقيم و مفاىيم كل موظف بالمكتبة يجب 

 .  1تجميع و مشاركة تمك الرؤى لمعاممين

 

                                            

ياتيم و تؤسس التزاما فعاال يمتزم بو جميع موظفي المكتبة بكافة مستو  إن اإلدارةتستطيع 

                           ص الباحث الرؤية في نقاط موجزة:  مخويست  ،الوظيفية درجاتيم

                                     .غوب فيو.ىي صورة فمنية مفيوم وممزم لمستقبل مر 1

تبة في المستقبل) التي ال يمكن تحقيقيا في ظل الموارد و المك أمال.ىي طموحات و 2

         الطويل. األمدوتحقيقيا عمي  إليياكان من الممكن الوصول  ، وانالظروف الحالية(

  .تكون عميو المكتبة بنياية فترة الحطة أنيجب  المستقبل، واقعيىي حمم .3

                                    من الوجود.            فمسفي لفيم المبرر إطار.ىي 4

         الرسالة..ىي وتر انفعالي يحفز الييئة العاممة عمي العمل و االلتزام وتبني عمييا 5
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شديد كي  بإمعانىي التي صممت بل خمقت  الفضمىالرؤية  إنعامة . ألنياعمييا  .ال توجد6

   .1لممكتبة أفضلو  أفضلمن صورة لمستقبل  أكثرتمثل اليام وتحد وتقدم 

 

 

 

               

 مراحل التخطيط لحوسبة المكتبات : -5

 عمييا في مجال التخطيط لمحوسبة ىي: التأكدينبغي  أساسيةىناك سبعة مراحل 

ىنا تحديد ماىو متوقع لمحصول عميو من  باألىدافوالمقصود  :مرحمة تحديد االهداف 5-1

دقيقة عمي تساؤالت مشروعة و مترابطة تتعمق  إجاباتبمثابة  إذننتائج قابمة لمقياس .فيي 

 : اآلتيةبالجوانب 

 لماذا الحوسبة؟ 

 ماذا سنحوسب؟ 

 بالحوسبة؟ نبدأ أين 

 بالحوسبة؟ نبدأ متى 
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 من سيقوم بماذا من جوانب الحوسبة المختمفة؟ 

  ؟سنبدأكيف 

  و البرمجيات الجاىزة؟ واألجيزةكم ستكمفنا النظم 

وىي مرحمة المقارنة و المطابقة والتوافق بين الوظائف و  :التوافقمرحمة المطابقة و  5-2 

ىذه الوظائف بالكفاءة  وما يمكن أن تقدمو البرمجيات النجاز ،طموب حوسبتياالم األنشطة

  .1المطموبة

 

 مناسبا،انتقاء من بين النظم والبرمجيات المرشحة نظاما  آي :مرحمة االختيار و االنتقاء 5-3

     .من البيانات المداخالتوتقييم قدراتيا االستيعابية ومرونتيا فتعاممو مع 

التوثيقية و  وأدلتياالنظم  أدبياتو تشمل عمي دراسة  مرحمة المسوحات و الدراسات: 5-4

، ومتابعة ما يكتب عنيا في الدوريات المتخصصة بالحواسيب والبرمجيات العاممين اإلرشادية

ومراكز المعمومات والزيارات الميدانية لممجيزين والشركات و المعارض في مجال المكتبات 

 و المتابعة و التحاور . لغرض االطالع
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تم جمعو من معمومات خالل مرحمة المسوحات  ونقصد بيا مقارنة ما مرحمة المقارنة : 5-5

أو ما قدمو المجيزون من عروض، بغرض التعرف عمي كفاءة  ،النظم أدلةموثق في  وما ىو

 و قدراتو و تكاليفو. إمكانياتوالنظام المطموب و 

من بين النظم  األنسبو  األفضلاتخاذ قرار باختيار  أي مرحمة اتخاذ القرار: 5-6

و شروط متابعة و تطوير  ،العقود المطموبة إعدادالمعروضة، ومفاتحة الجية المجيزة و 

 .1البرنامج  وتحديثو و تحديد المسؤوليات لمطرفين المتعاقدين 

 

 

 

بعد فترة  وأداءهويرتبط بمرحمة الشروع بالتنفيذ تقييم النظام  مرحمة الشروع بالتنفيذ: 5-7

من  لمتأكدوذلك  .،وتعرف عادة بمرحمة االختبارأشيرمناسبة ،وتكون عادة ثالثة الي ستة 

مفاجئ أثناء التنفيذ و  مستجدات غير متوقعة تظير بشكل أيةسالمة العمل والوقوف عمي 

من خالل التعاون الكامل ما بين المركز أو   ،الحمول المناسبة ليا إيجادومن ثم  ،التدريب

 .2المؤسسة و الجية المجيزة وفق بنود العقد الموقع معيا

.مراكز المعموماتنظم حوسبة المكتبات و المبحث الثاني:   
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                                                                             تعريف نظم الحواسيب:                                                                                                           -1

التي يتم بواسطتيا تداول البيانات  باي شكل  اإلجراءاتمجموعة  بأنيا: األنظمةتعرف  1-1

 بيدف الحصول عمي النتائج المطموبة . األشكالمن 

فيي مجموعة البرامج التشغيمية التي تعمل بشكل متكامل منذ لحظة  :أما تعريف نظم الحواسيب

فتبحث  ،تعمل من ذاكرة الجياز الرئيسية التي اإلقالع أنظمةمثل: إغالقو حتىتشغيل الجياز 

الحواسيب من جياز  أنظمةوتختمف  ،عن ممفات التشغيل لمنظام النوافذ المثبت عمي الحاسب

التي تشيع بالمصطمح العام  األنظمةأما  ،ة و السرعة و الذاكرة المستخدمةالي اخر في الكفاء

الويندوز  إصداراتالنوافذ أو وقد حل مكانيا نظام  ،إصداراتيابجميع   dos  أنظمةىي 

تستخدم في دخول  أنظمةوىنالك  ،وفيستا  xpويندوز إصدارالي  3،1 اإلصدارالمختمفة منذ 

 خاصة بيا وىي ليست شائعة مثل:نظام ماكنتوش و يونكس ولينكس.

بقدراتيا و سرعاتيا وكفاءتيا ومقدرتيا عمي التعرف عمي الممحقات  األنظمةوتختمف ىذه 

  .1و الطابعات و الماسحات الضوئية ،واكتشافيا ،مثل :الفالش ميموري الطرفية

 نظم المكتبات المحوسبة: -2

استخدام الحواسيب في المكتبات في بداية ظيورىا بسبب  إمكانيةبالرغم من تشكيك العديد في 

إال أن التطور المذىل في صناعتيا و صناعة برمجياتيا  ،يا المرتفعة و عائداتيا القميمةتكاليف

                                                           
الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  1

 .656.ص.2011
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المتبعة في الحياة  األساليبفي السموكيات و حياة األفراد و المؤسسات وغيرت  أثرت في

المعمومات الذي نتج  وبتطور ىذه التقنيات بدء عصر ،سيةاالجتماعية و االقتصادية و السيا

 عنو :

 زيادة ىائمة في حجم النتائج الفكرية .1

 تغير طبيعة الحاجة الي المعمومات  .2

 تداخل االختصاصات العممية و تكامميا وظيور العديد من االختصاصات الفرعية  .3

مصادر المعمومات األمر الذي دفع بكل مؤسسة أو مركز عممي أو بحثي الي  أىميةتغير  .4

 األمور إضافةكن يم أعالهفضال عما ورد  ،اإلنتاج مكتبة  خاصة لتساىم  في تطوير إنشاء

 :اآلتية

 

 .جديدة لخزن المعمومات  أوعية ظيور .5

  .ظيور قنوات جديدة لبث ونشر المعمومات .6

 . 1تغير المدى الزمني المخصص لتقادم المعمومات .7

                                                           
،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع الزول 1

 .656.ص.2011
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المعمومات  عن تحديات خطيرة أصبحت المكتبات و مراكز أسفرتىذه التطورات التي  وأما

أن استخدام الحواسيب في عممياتيا وخدماتيا  أدركتممزمة باستخدام ىذه التقنيات بعد أن 

 ستساىم في:

 عدد ممكن من المستفيدين . ألكبر أفضلتقديم خدمات معمومات  .1

 .لممستفيدين إتاحتيافي تدفقيا و  مواجية الزيادة اليائمة في مصادر المعمومات و التحكم .2

في الوظائف و الخدمات التي تقوم بيا تمك المكتبات و مراكز  واألموالالوقت  توفير .3

 المعمومات.

 المكتبات األخرى.التعاون و المشاركة في الموارد مع  .4

 تجنب تكرار الجيود المبذولة ورفع كفاءة العمل . .5

 الخط المباشر.  ىعم اآلليةالفيارس  إتاحة .6

 .رفع كفاءة عممية  الفيرسة  .7

 متعددة لمبحث عن المعمومات. إتاحةتوفير نقاط  .8

 تقميص حجم السجالت الورقية . .9

إن حوسبة المكتبات تعني اإلجراءات و العمميات التي تؤدي باستخدام الحواسيب والتي  -

تيدف إلى مواكبة التطورات التي أحدثت والزالت تحدث التغيرات العميقة في عالم المكتبات  
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م الحواسيب في المكتبات الذي بدء ببرامج محددة تنجز نوعا واحدا من العمميات وتطور إستخدا

وصوال إلى إستخدام النظم المتكاممة والتي تسمى أحيانا نظم إدارة المكتبات، وتتكون النظم 

 المتكاممة من عدد من النظم الفرعية المتمثمة بـ:

 .نظام التزويد 

 .نظام الفيرسة 

 .نظام ضبط الدوريات 

 اإلعارة. نظام 

المكتبات التي تستخدم نظم معمومات محسوبة متكاممة فوائد عديدة أىميا توفير الوقت  وتحقق

وجيود العاممين من تكرار عمميات سبق عمميا وكذلك التوفير في المواد الثابتة ذات التكاليف 

المرتفعة مثل الحواسيب ووسائل الخزن الثانوي أو اإلضافي والبرمجيات الستخداميا في عدة 

 مر الذي يؤدي إلى إنخفاض تكاليف كل وظيفة.وظائف األ

وحتى تتمكن المكتبات الجامعية من تحقيق الفوائد المرجوة من حوسبة عممياتيا كان البد ليا 

من التخطيط السميم قبل الشروع باستخدام ىذه التقنية والذي يمكنيا من تحقيق الفائدة القصوى 

يما إذ كان المشروع غير مخطط لو بشكل من الحوسبة وتجنب اليدر في األمور والجيود ف

  دقيق.   

 نظم الحواسيب في خزن و معالجة استرجاع المعمومات: يةمأه -3
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 القدرة عمي معالجة كم ىائل من البيانات المدخمة في وقت قصير. .1

 . السرعة في انجاز المعامالت و االسترجاع لمبيانات .2

 عمي وسيط تخزين اخر.أو  DVDأو CD أقراص ىحفظ المخرجات المطموبة عم إمكانية .3

 المستخدم.كفاءة النظام  المستفيد، وحسبطباعة المخرجات حسب طمب  إمكانية .4

 المستخدم.كفاءة النظام  المستفيد، وحسبالتنظيم والترتيب لمبيانات حسب طمب  .5

التعريف  وذلك من خالل رقم ،قيق البيانات المدخمة وتعديمياالسيولة في مراجعة و تد .6

 الخاص بكل سجل .

 . 1يساعد في تبادل المعمومات و الخبرات بين المؤسسات المختمفة .7

 

يساعد في مواكبة المستجدات في مجال عمم المكتبات و مصادر مراكز المعمومات من  .8

 خالل الربط مع المواقع المختصة عمي شبكة االنترنت.

المؤلفات عن طريق زيارة  مواقع دور الطباعة الحديثة و الجديدة من  اإلصداراتمتابعة  .9

 والنشر. 

                                                           
سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  الزول،احمد 1

 .656.ص.2011
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الكتب  أسعارعن طريق البريد االلكتروني و االستفسار عن  اآلخرينيساعد في مراسمة  .10

 وكيفية الشراء .

الموضوع أو كاتب  الصحف، حسبكشافات لمحتويات المجالت و  إصداراتيساعد في  .11

 . اإلصدارالمقال أو تاريخ 

فيي تختمف باختالف التخصص و  ،الحواسيب عمي ما ذكر أنظمةوال تنحصر فوائد استخدام 

في المكتبات تختمف ىذه الفوائد و الميام حسب  ىحت المينة و الجانب المراد استخداميا فيو،

 طبيعة العمل المنوي انجازه.

                                                                                                تطوير نظم محوسبة في المكتبات : أسباب -4

 بعد أن اتسع مجال المكتبات و مراكز المعمومات وأصبحت تظم العديد من الموارد 

االسطوانات  و والخرائط  والصور  واألشرطةالمكتبية المتعددة مثل:الكتب والمجالت 

المواد وبعضيا ماليين  أالفعمي  ىوقد تحتوي المكتبة الواحدة وخاصة الكبر  ،والمجسمات
ومكتبات الجامعات و المعاىد والكميات وقبل الحديث  ،مثل:مكتبات دور النشر العالمية الكتب1

 :اآلتية األسئمةحوسبة المكتبات ومراكز المعمومات يجب أن نجيب عن  أسبابعن 

 المعمومات؟ لماذا حوسبة المكتبات ومراكز

 ما الفائدة التي ستتحقق من خالل حوسبة المكتبات و مراكز المعمومات ؟
                                                           

الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  1
 .656.ص.2011
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 حوسبة المكتبات : أسباب1- 4

مكتبات و مراكز مصادر التي تدعو الي استخدام نظام لحوسبة ال األسبابىناك العديد من 

الخاصة التي تتفاوت ما بين الخدمات الرئيسية  أسبابفكل مكتبة ليا ، ـالنشر ودورالمعمومات 

 األسباب أىموىنا نجمل  ،اإلحصائياتالتقارير و  إصدارمن المشتريات و التزويد و الفيرسة و 

 وىي :

 .القدرة عمي استيعاب الطمب المتزايد عمي المعمومات والمواد .1

أو عمي الييئة  أنفسيمعمي المستفيدين  اعتمادا األنشطةفرصة تنفيذ المزيد من  إتاحة .2

  .اإلدارية

 .الفيرسة، أو التعديل من عدم تزايد عددىم أقسامالحد من عدد العاممين في  .3

 .رفع مستوي الخدمات المتوفرة المقدمة لممستفيدين .4

الذاتي باالعتماد عمي بطاقة المستعير  اإلعارةتقديم خدمات جديدة المتوفرة مثل:نظام  .5

 .التي تحمل كود لمستفيد()ا

 كما ىو معمول بو في بعض الجامعات  التعريف )الباركود(

 .أسرعتجميع البيانات المرتبطة مع بعضيا والمواد المتعمقة بيا في مكان واحد بشكل  .6

التي  األبنيةالمساعدة في استقالل جميع موارد المكتبات ومراكز مصادر المعمومات مثل: .7

 .المكتبة  أجزاءالسجالت الورقية سواء كانت داخل و  لألرشيف زنكانت تستعمل كمخا

 فوائد استخدام نظام الحوسبة في المكتبات ومراكز المعمومات : -5
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توي من نظام الحوسبة ىو رفع مس ىاألولأن الغاية  ،رتفاع بمستوي خدمات المستفيديناال .1

لكي يصل الي المعمومات بوقت وجيد بسيط و االستدالل عمي مكان  ،الخدمة المقدمة لممستفيد

  .حسب نظام المناولة أو نظام التصنيف المعتمد فاألرفو  األقساموجودىا في 

 اإلعدادالمحوسبة ستساىم في استيعاب  األنظمةفعند استعمال  استيعاب كم العمل المتزايد: .2

لزيادة ستحتاج الي المزيد من العمل و الجيد في فيذه ا ،ستخدمين و المشتركينالجديدة من الم

أما في حالة النظام المحوسب سيتم ىذا بشكل  ،عمي السجالت النظام التقميدي الذي يعتمد

  .1سريع

 

 

يقدم نظام الحوسبة المتكاممة معمومات دقيقة لما يطمبو  :يم المزيد من المعمومات الدقيقةتقد .3

وطرق حصر مصطمحات  ،ظامنبطريقة البحث المسبقة عمي الالمستخدم، مع عمم المستخدم 

 البحث من خالل استعمال دالة البحث و االستثناء و التضمين والجمع 

أن الحديث عن خفض تكمفة التشغيل يستند عمي مدي حاجة  :خفض تكاليف التشغيل .4

ن و المدققين فعند غياب نظام الحوسبة وعدم وجوده سيتطمب وجود عدد من الموظفي المكتبات،

                                                           
سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  الزول،احمد 1

 .656.ص.2011
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وىذا كمو سيتطمب تكاليف مالية  ،المتأخرينبتدقيق السجالت وحصر عدد  سيقومونالذين  

  .لمعاممين أو لممواد المستخدمة في تمك العمميات

قد يوفر النظام تصفح مادة لكتاب معين مع عدم السماح  ،جديدة لممستفيدين تقديم خدمات .5

من الكتب التي  ألنو ،إلعارتووذلك دون الحاجة  المعروضحميل من المحتوي لو من النسخ والت

 أو أنيا مازالت مخطوطة . ،عمييا ال تعار أو النادرة التي اليمكن العثور

حيث يقوم نظام الحوسبة من استرجاع البيانات بشكل  ،ادة سرعة عمميات تجييز البياناتزي .6

قياسي وسريع مما يؤدي الي السرعة في توفير المادة المطموبة لمحاضر ما، وقد تطمب ىذه 

  .1أثناء محاضرة أو ندوة أو مؤتمر أحياناالمادة 

 

 

مات الخد  صورة المكتبة :عند استخدام نظام الحوسبة سيقوم من رفع مستوى صورة   تعزيز .7

المكتبة و المستفيدين و خاصة الذين ليس  مما يؤدي الي زيادة عدد زوار ،التي تقدميا المكتبة

 ،فين و الزوار من المجتمع المحميمثل الموظ ،افي لمبحث في الفيارس التقميديةلدييم الوقت الك

  .أو في المؤتمرات التي تعقد في تمك المؤسسة

                                                           
 .المرجع نفسو.الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات  1
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عادةالنظر في الموظفين  أعدةفعند توفر نظام الحوسبة سيتم  :من العاممين اإلفادة .8  وا 

وقد تنيي خدمة  ،المؤسسة حسب استيعابيا أقسامالمكتبة أو  أقسامتدريبيم ثم توزيعيم عمي بقية 

  .بعض منيم

فعند استعمال نظام محوسب سيفر الوقت في البحث عن  :سرعة تنفيذ العمميات بوجو عام .9

أو بطاقات الفيرسة والكشافات الورقية  أدلةا في النظام الذي يستخدم فيو بينم موضوع كتاب ما،

من شخص واحد في نفس  أكثرع أن يستخدمو يالتقميدية سنجد أن الدليل أو الكشاف ال يستط

فبدال من أن يستخدم الكشاف شخص  ،من دليمين أكثرسيكون من الصعب وجود  ألنو لوقت،ا

يد من المستخدمين في وقت قياسي ال يتجاوز الدقائق القميمة واحد ، يستخدمو في النظام العد

  .1لمئات من المؤلفات المطموبة

 

 

فالنظام يقمل من استعمال العمميات الكتابية التي كانت  التقميل من عبء العمل الكتابي: .10

بشكل يدوي  اإلرجاعتستخدم مثل تدوين اسم المستعير عمي بطاقة معمومات الكتاب وتاريخ 

وشطب تمك المعمومات في حالة رجوع الكتاب أو تدوين تمك المعمومات عمي سجل خاص 

 . باإلعارة

                                                           
 .658مرجع سابق.ص. الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات  1
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 أقسامالنظام  إدارةحيث يتابع مدير المكتبة أو المشرف عمي العمميات و  :اإلدارةمراقبة  .11

خالل  من ،اماألقسدون الحاجة لمجولة عمي تمك  األموروغيرىا من  إرجاعو  إعارةالمكتبة من 

  .ربط تمك العمميات مع الجياز الرئيسي

يقوم مدير النظام أو مدير المكتبة من معالجة المشاكل التي قد  :اإلداريةاتخاذ القرارات  .12

أو تقرير  أو عدم تعرف النظام عمي بطاقة المستفيد، مادة ما، إرجاعفي  التأخيرتحدث مثل:

رساللم تعار خالل اخر خمس سنوات  أو الكتب التي اإلعارةعمميات  عن  الرد. وا 

التي تدعم  األنظمةيساعد في التعاون بين المكتبات المختمفة التي تستخدم نفس النظام أو  .13

نظام متعارف عميو لتبادل المعمومات  أيأو  ISO2709تصدير البيانات واستيرادىا بصيغة 

 .وىذا يسيل تبادل البيانات بين المكتبات 

 .1م النظام في عممية االشتراك المتبادل بين المكتبات في المؤسسات المختمفةيساى .14

 

يساعد في تجنب تكرار البيانات مما يخفف من العبء و الجيود المبذولة وخاصة في  .15

 .و العمل  األداءفي رفع كفاءة  يساعد الكبيرة، وىذاالمكتبات 

                                                           
الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  1
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رفع كفاءة الفيرسة و التصنيف عن طريق التقميل من عمميات الفيرسة  يساعد في .16

  .لمصادر المعمومات األصمية

متعددة و متنوعة لمبحث و االسترجاع لممعمومات من خالل مداخل  إمكانياتتوفير  .17

 أومتنوعة و متعددة متوفرة في الفيرسة المحوسب مثل:البحث من خالل العنوان أو المؤلف 

 1وس الموضوعات أو الموضوع الرئيسيالمجمة أو رؤ أو الدولي لمكتاب الترقيم 

 

 

 

 

 

 

 

 معرب/غير معرب مجال االستخدام  اسم النظام 
ALICE                      نظام لميكنة المكتبات من شركة سوفت لينيك باستراليا يعرف في أوروبا 

                                                           
الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  1
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 OASISوفي المناطق األخرى يعرف باسم  ANNIEواستراليا باسم
ALEPH                   معرب  نظام ألف إلدارة المكتبات العامة 

ALIS                          
Advanced 
Library and 
information 
system 

نظام معمومات المكتبة والذي أنتجو مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار 
سطة ،المتوسطة اصدارات المب3برئاسة مجمس الوزراء المصري، متاح في 

 والكاممة 

 معرب

Amicus           
Client   
Server             
Library System                         

تم تطوير ليالءم االستخدامات الخاصة بالمكتبة الوطنية الكندية،نظام الي 
 تستخدمو المكتبة ،وىو منتشر ومستخدم عالميا 

 

Amlib                         نظام موجو لممكتبات الخاصة و العامة و األكاديمية  

 ANNIE  نظام لحوسبة المكتبات  

Aurora                         يعمل بتقنية الخادم /العميل، ومصمم لمعمل في بيئة الشبكات  

Book 
where2000 
cataloging soft 
ware 

برامج تسمح لممستفيد بالبحث في الماليين من قواعد البيانات  مجموعة
  Z39.50المتوفرة بالمكتبات من خالل تسجيالت مارك عبر معيار 

 

Biblioscape                  برنامج إلدارة و بناء البيبميوجرافيات في المكتبات  

Blisslib                       المكتبات الصغيرة الشخصية و المدرسية  نظام مكتبات يصمح لمتطبيق في
 ويتعامل مع مختمف مصادر المعمومات 

 

Book mark  مكتبة مدرسية في  1200برنامج إلدارة المكتبات المدرسية مطبق في
استراليا وكذلك مطبق في تايالندا ، البرازيل ،اندونيسيا ،أوكرانيا  ماليزيا 

 والتفيا 

 

Bucat                           برنامج إلدارة المكتبات  

Commectlib                 برنامج إلدارة المكتبات المتوسطة الحجم  

Cadomel                     برنامج صمم خصيصا لممكتبات المدرسية والصغيرة  

CDS /ISIS                    
Winisis  

المكتبات الذي ترعاه وتطوره اليونسكو، وىو احد النظم  برنامج ميكنة
 المعربة ويوزع مجانا 
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DIAKON  
Systems 

برنامج متكامل إلدارة المكتبات وصمم خصيصا لممكتبات الصغيرة ،وتوجد 
 نسخة تجريبية لمبرنامج يمكن أنزاليا مجانا

 

Data *Library              والمتوسطة برنامج إلدارة المكتبات الصغيرة  

Data Trek                   برنامج إلدارة المكتبات الصغيرة ومراكز المعمومات  

DOBIS /LIBIS             برنامج إلدارة المكتبات  

Dymix                         برنامج إلدارة المكتبات الصغيرة  

Genesis  برنامج إلدارة المكتبات المختمفة  

Greenstone                      
Digital Library 
soft ware                

دارة المجموعات الرقمية    مجموعة برامج لبناء وا 

INNOPAC                 برنامج يقوم بإنشاء فيارس لممكتبات  

Insite soft ware         برنامج يقوم بإنشاء فيارس لممكتبات المدرسية  

Kelowna soft 
ware     

  نظام موجو لممكتبات المدرسية 

Koha –Open 
software  
Library system 

برنامج متكامل لممكتبات يتمكن من إدارة المجموعات وبناء فيرس متاح 
 عمي الخط المباشر وغيرىا من الخدمات األخرى

 

KRC soft ware           صة في القانون برنامج متخصص إلدارة المكتبات المتخص  

Library 
4universal      

  إدارة المكتبات الكبرى 

Library                         

Libdata                       برنامج متكامل لممكتبات يصمح لممكتبات المدرسية و الصغيرة  

Liberty 
Automated  
Librarian system                            

  برنامج إلدارة المكتبات و يوجد لو نسخة تجريبية يمكن أنزاليا مجانا 

The Librarian              برنامج متكامل لممكتبات يشمل عمي العديد من األنشطة المكتبية ويمكن
 لكل مكتبة اختيار ما يناسبيا في التطبيق 
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Library 
Automation 
Management            

برنامج متكامل يصمح لممكتبات الصغيرة و المتوسطة في مجموعاتيا سواء 
 كانت عامة أو مدرسية أو متخصصة  

 

Library 
automation soft 
ware                    

برنامج متكامل لممكتبات يحتوي عمي العديد من الوظائف المختمفة، 
مارك وغيرىا    ويتضمن فيرس متاح عمي الخط المباشر،وبناء تسجيالت 

 من األنشطة المكتبية  

 

The Library    
Corporation    
(TLC) 

برنامج متكامل إلدارة المكتبات ،متوافق مع نظم تشغيل النوافذ الخاصة 
 بالشبكات ليدعم كافة تطبيقات سطح المكتب المتداولة بين المستفيدين 

 

Library Tools             برنامج سيل االستخدام لمتدريب عمي استخدام تصنيف مكتبة الكونغرس
 وتصنيف ديوي العشري 

 

Libsmart                     برنامج متكامل صمم خصيصا لخدمة المكتبات المدرسية و الصغيرة  

Legal 
Information 
Management         

  برنامج إلدارة المعمومات النصية 

LiBERO                     برنامج إلدارة المكتبات  

LiBERTAS                 من النظم المنتشرة ويقوم بجميع أنشطة المكتبات  

Library soft                نظام يتعامل مع عدد كبير من التسجيالت،ويصمح لمعمل في بيئة
 الشبكات 

 

MC2 System              نظام الي لممكتبات يعمل في بيئة الدوسDOS  

The MARC of 
Quality (TMQ) 

دارة تسجيالت مارك بسيولة    أداة تساعد في بناء وا 

MARC Link 
Retrospectine 
Comersion   

  برنامج يقوم بتحويل التسجيالت لتتوافق مع شكل مارك 

OLIB                       و مراكز المعمومات  برنامج إلدارة المكتبات  

PCC and 
catalog       

  برنامج لطباعة البطاقات و المكتبات 

OASIS                    برنامج إلدارة المكتبات  

phPmylibrary           برنامج متكامل يمكنو العمل من خالل االنترنت بسيولة يسمح بتصدير و
 استيراد البيانات والمعمومات 
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Practical soft 
ware solution                  

  برنامج لتصنيف يدوي صمم لممكتبات المدرسية 

Resource Mate              برنامج متكامل لمعمميات الفنية والخدمات، موجو لممكتبات المدرسية
 والصغيرة ،يعمل من خالل نظم تشغيل النوافذ

 

 

  1المكتبات و مراكز المعمومات إدارةنظم حوسبة المكتبات المستخدمة في  ( أىم1) جدول رقم

 

 

                                                           
الزول،احمد سميم. الشامل في حوسبة المكتبات ومراكز مصادر المعمومات اربد:عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع  1

 .700.ص.2011
 



     

 بناء نظام معموماتي آليات :ثانيل الالفص      

 متطمبات إنشاء نظام أليالمبحث األول:        

 البرمجيات الوثائقية المستخدمة في المبحث الثاني:       

 تسيير المكتبات        
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 تمهيد:

لقد عممت المكتبات الجامعية المعاصرة عمى إدخال تكنولوجيا المعمومات لتحسين وتفعيل طرق 

و برامج لتسييميا واالستفادة من مقتنياتيا وتقديم أحدث المعمومات لممستفيدين، وليذا الغرض 

بالمكتبات، كذلك نظم آلية في المكتبات ومراكز المعمومات  آليات بناء نظام معموماتيصممت 

  تراعي مستوى العاممين في مجال البرمجة .وىي في الغالب نظم جاىزة 

 : متطمبات إنشاء نظام ألي األولالمبحث 

 :متطمبات إنشاء نظام ألي-1

المعمومات،يجب أن تتوفر عدة متطمبات لتتواكب عند إنشاء نظام الي في المكتبات و مراكز 

مع إدخال النظام في المكتبات لتحقق نجاحو في عممية الحوسبة وتحويل من الفيارس الورقية 

 الي الفيارس المحوسبة، تقسم ىذه المتطمبات الي أربعة أقسام وىي:

 .متطمبات إدارية 1

 .متطمبات فنية 2

 1.متطمبات برمجية3

 

                                                           
الكتب الحديثة لمنشر والتوزيع  .شامل في حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعمومات ،إربد:عالمزول ،أحمد سميم ال 1

 . 12-11.ص.ص.2011
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ية أو الفنية والمعدات و التجييزات: عند إدخال النظام اآللي الي المكتبات يجب المتطمبات الماد

 أن نوفر لو األمور التالية :

توفير األجيزة المالئمة و المتوافقة مع بنية النظام، ليتم وضع ىذه األجيزة في أماكن مناسبة -ا

جيزة اكبر عدد من مثال:عند المدخل الرئيسي أو داخل أقسام المكتبة، وان تغطي ىذه األ

 المستفيدين 

بناء شبكة ربط داخمية تربط جميع األجيزة مع أقسام المكتبة، وأنظمتيا المختمفة مثل نظام -ب

 اإلعارة و الحجز و الغرامات والتأخير 

 وضع األجيزة في قريب من موارد الكتب ليسيل الرجوع إلييا -ج

من خالل الكمبيوترات المحمولة، وذلك عن طريق  توفير شبكة ال سمكية لالتصال باالنترنت-د

 ضبط الدخول من خالل كممات سر و اسم مستخدم يعطي لممستفيد 

 1توفر مساحة مالئمة إلستعاب اكبر عدد من األجيزة داخل مبني المكتبة -ه

 

 

 

                                                           
1
 .13زول ،أحمد سميم .شامل في حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعمومات .نفس المرجع.صال 
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 .متطمبات إدارية: تشمل األمور اإلدارية عمي التدريب والتمويل و اإلشراف :2

التدريب: يقوم المشرفون عمي النظام أو الشركة المبرمجة بتدريب موظفي المكتبة و اإلداريين -ا

 المشمولين بالتدريب عمي النظام وكيفية استخدامو وكيفية ربط النظام مع األجيزة 

 الممحقة بالنظام وكيفية تعريفيا و االستفادة منيا 

قرصا مضغوطا لشرح وبيان أجزاء البرمجة  ويمكن أن تصدر الشركة المبرمجة دليال خاصا أو

 ووظائفيا المختمفة، وتوزيع كتيبات إرشادية لكيفية البحث في النظام أو يمحق في دليل الطالب 

التمويل: يجب أن يكون ىناك قدرة تمويمية  حسب جودة النظام، وكفاءتو و إمكانياتو عمي -ب

 كن من المكتبات أن يكون النظام قميل الكمفة لتستخدمو اكبر عدد مم

وكذلك يجب توفير األجيزة الممحقة بالنظام مثل:الطابعات والماسحات الضوئية وكاميرات 

 المراقبة وقارئ الباركود وشاشات خاصة تعمل عمي الممس  

وكذلك توفير ليبالت )ممصقات(خاصة بالرموز لمعمومات الكتب وكذلك العديد من الموارد 

  1تخداميا عند الضرورةاألزمة التي يجب أن تتوفر الس

 

                                                           
  .13.نفس المرجع.ص الزول ،أحمد سميم .شامل في حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعمومات . 1
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اإلشراف: يجب أن يكون ىناك لجنة خاصة باإلشراف عمي الحوسبة وان توزع الميام حسب -ج

خطة الميام حسب خطة محكمة متكاممة األجزاء واضحة المعالم، ليسيل نجاح عممية إدخال 

 البيانات 

 .متطمبات برمجية:3

 فيو تعقيدات، وتبويبات متعددة ومتكررةالتصميم: يجب أن يكون النظام تصميم سيل وليست -ا

الشمولية: يجب أن يكون النظام المنوي اختياره يشمل جميع عمميات وأنشطة المكتبة من -ب

 التكشيف واإلدخال واإلعارة والتزويد

الدقة: يجب أن يكون النظام دقيقا في معالجة البيانات واسترجاعيا، وان يكون قادرا عمي -ج

يق البحث من خالل داالت البحث المنطقي واالستثناء حصر المصطمحات و تضي

 )أو( والتغييرب )و(، الجمعب مثل:االستثناء بميس،

وكذلك يجب أن يشمل النظام القدرة عمي التفريق أو التجاىل لميمزة والمدة )آ( واأللف القائمة -

 )ا(واأللف المينة )ى(و التشديد)(
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وكذلك يجب أن يتميز النظام بتركو لمكممات و األحرف المنفصمة كثيرة الشيوع مثل:أحرف  -

 1الخالعطف والجرو النصب و النواسخ....

 

 وتصميم نظام الي لممكتبات و مراكز المعمومات: خطوات إنشاء -2

عممية التصميم ترتيب األجزاء  تعتبر مرحمة التصميم ميمة وىي تمي مرحمة التحميل،وتعني

والمكونات و النظم الفرعية المرتبطة  بالنظام الرئيسي ، فيجب أن يصمم في بناء منظومات 

بمواصفات ووظائف محددة باستخدام كل اإلجراءات العممية و البرامج و األساليب الفنية 

 الضرورية لبناء النظام ونوافذ المختمفة 

مات المحوسبة: إجراءات تصميم نظم المعمومات المحوسبة تنقسم .مرحمة تصميم نظام المعمو 1

 الي مرحمتين:

 المرحمة األولي: التصميم المنطقي 

المرحمة الثانية: مرحمة التصميم المادي، وتنفذ في كل منيما سمسمة من األنشطة التي تنتيي 

 عادة بوضع التصميم النيائي لمنظام 

لمعمومات المحوسبة يبدأ عادة في مرحمة التصميم مرحمة التصميم المنطقي:تصميم نظم ا-

المنطقي ، والذي يراد منو وضع التجييزات و المفاىيم المنطقية لمنظام قبل االنتقال الي عممية 
                                                           

1
 .14المكتبات و مراكز مصادر المعمومات . نفس المرجع.ص.زول ،أحمد سميم .شامل في حوسبة ال 
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التنفيذ المباشر باستخدام برمجيات الحاسوب ،بمعني اخر رسم صورة نظرية عن النظام 

 1ن ىذه المفاصلومفاصمة الفرعية وتحديد وظائف و ميام كل مفصل م

  

 وتظم مرحمة التصميم المنطقي األنشطة اآلتية:

.تصميم المدخالت: تحديد نوع البيانات المطموبة إدخاليا الي النظام وتصميم استمارات 1

 خاصة تسمح بتمقي البيانات المعدة لإلدخال 

المخرجات: بناء تصور عن شكل وحجم المعمومات التي ستمثل مخرجات النظام أو  .تصميم2

 النظم الفرعية مع مراعاة كفايتيا لمتطمبات المستفيدين 

.تصميم المعالجة: يقصد بيا العمميات التي تجري عمي البيانات من فرز و تصنيف و تنظيم 3

 ام وتحقق رضا المستفيدوالتي تؤدي تحويل المدخالت الي مخرجات قابمة لالستخد

.تصميم قاعدة البيانات: توظيف محدد لشاشات اإلدخال ونماذج الطباعة مع تحديد إلية 4

 لتكشيف المحتويات بالطريقة  التي تضمن استرجاعيا بسرعة ودقة 

                                                           
 .15الزول ،أحمد سميم .شامل في حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعمومات نفس المرجع.ص. 1
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المرحمة الثانية: مرحمة التصميم المادي.في ىذه المرحمة يتم نقل التصاميم المنطقية الي الشكل 

من خالل تحديد المواصفات التفصيمية لألجيزة و البرمجيات المطموبة وتحديد منطق المادي 

 المعالجة ووسائل اإلدخال واإلخراج، تتضمن ىذه المرحمة األنشطة التالية :

.التصميم المادي لممخرجات: أي تحديد نوع وطبيعة التقارير والمعمومات المطموبة وطريقة 1

شكال طباعتو،ا مع ب  1ناء نماذج أولية لمخرجات النظامإظيارىا وا 

 

أو نظام األفق  winisis.التصميم المادي لقاعدة البيانات: يقوم بتحديد الحزم البرمجية مثل:2

 المناسب لمتنفيذ والعمل عمي تحديد حجم الممف وعدد التسجيالت التي –أو باستخدام أوركل 

يثيا، مع األخذ بنظر االعتبار يستوعبيا، مع قياس معدل استخدام الممفات وعمميات تحد   

تكمفة تحديث الممفات و الطريقة المثالية لتنظيميا، وبشكل عام يمكن القول أن عممية التصميم 

قاعدة البيانات في ىذه المرحمة، تيتم بتنظيم الممفات وتحديد سجالت كل ممف وتعيين 

 العالقات بين التسجيالت وأساليب تحديث واسترجاع المعمومات 

تصميم عمميات المعالجة: ويقصد بيا اختيار وتحديد برامج التشغيل والتطبيقات ونظم إدارة .3

قواعد البيانات، وتحديد نوع المعالجة المطموبة لمبيانات، وفقا لمتطمبات المستفيدين من النظام 

 وأىداف النظام العامة

                                                           
1
 .16زول ،أحمد سميم .شامل في حوسبة المكتبات و مراكز مصادر المعمومات نفس المرجع.ص.ال 
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بيانات، وتحديد .التصميم المادي لممدخالت: تصميم نماذج اإلدخال وطريقة تسجيل ال4

الوسائط المادية التي يتم تجميع نماذج البيانات فييا .فضال عن تصميم حجم ونوع الحقول 

المخصصة إلدخال البيانات، مع تامين الوسائل المساعدة ووسائل النجدة التي تضمن التوحيد 

 1في عمميات اإلدخال .

 

 

 طرق تصميم نظام المعمومات المحوسبة: -3

نظم المعمومات باختالف المؤسسات واستراتيجياتيا في عممية التحول الي  تختمف طرق تصميم

النظم المحوسبة، وبشكل عام ىناك العديد من الطرق التي يمكن اعتمادىا من قبل الفريق أو 

 الشخص المكمف بعممية التصميم ومن أىم ىذه الطرائق :

ميم نموذج لقاعدة البيانات .التصميم بطريقة نموذج قاعدة البيانات :التي تعتمد عمي تص1

يحتوي عمي كل المعمومات الضرورية لدعم عمميات و أنشطة مؤسسة المعمومات الخاصة 

بإدخال وتحديث ومعالجة واسترجاع المعمومات،ومن محاسن ىذه الطريقة قدرتيا في تحقيق 

 استجابة سريعة ومرنة لمتطمبات واحتياجات المؤسسة 

                                                           
1
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ارية و الوظيفية )طريقة الييكل التنظيمي(:يقصد بو تصميم .التصميم حسب المستويات اإلد2

نظم المعمومات عمي أساس المستويات اإلدارية و المجاالت الوظيفية لممؤسسة ،وذلك عندما 

ترتبط نظم المعمومات بالبنية التنظيمية لممؤسسة بكل ما تضمنو من وظائف و أنشطة 

ومات بناء عمي ىيكل المؤسسة الذي يمثل وعالقات،أي يجرى تفصيل وتكوين ىيكل نظام المعم

 1في الخطة التنظيمية ليا 

 

 

.طريقة التصميم حسب السمم اإلداري التصاعدي من األعمى الي األسفل :طريقة التصميم 3

العميا لممؤسسة ومن ثم االنتقال الي دراسة  ىذه تعتمد عمي تحديد احتياجات اإلدارة اإلستراتيجية

 و تحديد احتياجات اإلدارات األخرى نزوال الي األسفل السمم اإلداري لممؤسسة 

.طريقة التصميم حسب السمم اإلداري التنازلي من األسفل الي األعمى :تعد ىذه الطريقة 4

كيز عمى االحتياجات منيجا تركيبيا من الخاص الي العام ،ومن الجزء الي الكل مع التر 

التشغيمية و المفاصل األولية صعودا الي المستويات العميا لممؤسسة وما يرتبط بيا من 

معمومات وتقارير إدارية ،لذلك يمكن النظر الي ىذه الطريقة في التصميم عمي أنيا مدخال 

نتائج واتجاه واضح لحل المشكالت التشغيمية وما تتطمبو من معمومات ذات عالقة مباشرة ب

 أنشطة األعمال المختمفة لممؤسسة .
                                                           

1
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 أهداف مرحمة التصميم: -4

 تيدف مرحمة التصميم الي تنفيذ و تحقيق النشطة و الفعاليات التالية:

 .البدء بتحديد التصميم المنطقي لمنظام وفقا لمعطيات التحميل 1

ذ ىذه األمور بعين .تحديد المواصفات التشغيمية لألجيزة المطموبة لعممية الحوسبة ،فيجب اخ2

  1االعتبار،لنجاح عممية التطبيق بشكل فعال

.اختيار و بناء الخوارزميات المناسبة و تمثيل مراحل التصميم بواسطتيا، وىي مخططات 3

اختبار أولية، حيث توضع جميع االحتماالت، مثال: لنفترض بان احد الطالب يريد االستعارة، 

 فيمكن وضع الشروط التالية:

الب سجل لمفصل الحالي، فإذا لم يكن مسجال يخبر النظام المستعير بأنو ال يحق لو ىل الط-

 االستعارة ؟

 ىل الطالب عميو غرامات بسبب التأخير؟-

 ىل الطالب تجاوز عدد الكتب المسموح إعارتيا ؟-

 ىل الكتاب مسموح بإعارتو ؟-

 التصميم.وىكذا توضع ىذه األمور في الحسبان عند إنشاء خوارزمية 

                                                           
1
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.تحديد مواصفات الحزم البرمجية المناسبة لعممية الحوسبة،حيث يجب أن تكون الحزمة 4

 البرمجية المراد تصميم النظام من خالليا قادرة عمي تنفيذ جميع الميام في المكتبة 

.تحديد احتياجات المستفيدين من النظام واستيعابيا في التصاميم األساسية ،يجب أن نحدد 5

مور التي يجب أن يبحث عنيا المستفيد ،وما عدد الواجيات التي يجب أن تكون متوفرة بدقة األ

 1لتحقيق ىذه الغاية

  

 .استعمال مستمزمات تصميم نظام المعمومات 6

أن يكون النظام مقيدا  .تحديد القيود المادية والتقنية و التنظيمية المفروضة عمي النظام،يجب7

،فال يسمح ألي شخص من والوصول الي برمجية الرئيسية ،و العبث في شفرتيا ،أي يجب أن 

 تكون ىناك حماية تامة من اختراق النظام وبنيتو األساسية 

.وضع مواصفات العامة لممخرجات بناء عمي متطمبات المستفيدين،كيف نريد أن تظير 8

ىي عبارة عن شاشات ونوافذ ضمن البرمجية،ام ىي صفحات المخرجات وطريقة عرضيا،ىل 

 تشبو صفحات االنترنت 

 .تنظيم وجدولة وتصميم نماذج البيانات في طور مخرجات النظام9

                                                           
1
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.تحديد نوع العمميات المطموبة عمي البيانات وتحديد مواصفاتيا عند التنفيذ،تحديد انواع 10

 من خالل داالت البحث المنطقية التالية: التكشيف واالسترجاع ،ووضع خيارات بحث متقدمة

 ليس لالستثناء ،و)و(لمجمع بين الكممتين ،و )أو(لمتخيير 

 1.تنظيم وجدولة وتصميم نماذج المدخالت ووضع مواصفات عامة ليا11

 

 

  

 العوامل المؤثرة في عممية تصميم النظام: -5

حوسبة وأثناء تنفيذ عمميات التحميل عند الشروع في عممية التحول النظم التقميدية الي النظم الم

والتصميم يجب مراعاة جممة من األمور الميمة التي يتوقع ليا أن تؤثر في نجاح عممية 

 الحوسبة في مؤسسات المعمومات ،ومن أىم ىذه العوامل :

.المرونة في التصميم:يجب أن تسمح البرمجية من إجراء التعديالت المستقبمية، واستيعاب 1

المحتممة في مختمف مراحل التطوير والبناء والتشغيل، أي يمكن أن نقوم بالتعديل التعديالت 

عمي الواجيات بسيولة في حالة احتاجت المكتبة من إضافة حقول جديدة حسب توزيع أنشطة 

 المكتبة 
                                                           

1
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.البساطة:الحرص عمي تصميم النظام ليكون بسيط في مكوناتو وبرمجياتو وطرق تشغيمو عمي 2

البساطة في األداء العامة لمنظام ،فالنظام البسيط ىو أفضل في كل األحوال من أن تؤثر ىذه 

 النظام المعقد وأكثر استجابة وتقبال من قبل المستفيدين 

.المالئمة:مالئمة النظام لحاجات ومتطمبات التنفيذ النيائي مع مراعاة القيود اإلدارية 3

 1والتنظيمية والبيئة لمؤسسة المعمومات

 

  

سيولة التشغيل واالستخدام:يجب مراعاة مستويات وخبرات المستفيدين في تصميم واجيات .4

 النظام التي يراعي فييا السيولة والقدرة عمي توفير المساعدة والنجدة متى احتاجيا المستفيد

.الكفاءة التشغيمية :من الميم أن يعمل النظام بكفاءة عالية وبكمف محدودة وان يتمتع بقدرة 5

 تنفيذ الوظائف بسرعة ودقة عاليةعمي 

.األمن والحماية :تعتبر من أىم عوامل نجاح النظم توفر الوسائل المادية و البرمجية الالزمة 6

لضمان الحماية الكاممة لممفات النظام وبياناتو ،من العبث المقصود وغير المقصود بشرط أن 

 من قبل المستفيدين بحرية تامة .ال تفرض ىذه اإلجراءات قيود إضافية عمي استخدام النظام 

 األجهزة و البرمجيات: -6
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"التي تكون مناسبة من حيث Hardwareنقصد بيا أجيزة الحاسب عبر المكونات المادية " 

الذاكرة المركزية، معدات التخزين : فالحواسيب يجب أن تكون موحدة ومن –طاقة الستيعاب 

 فية والتطبيقات المتعمقة بيا.األنواع المصممة خصيصا لممعالجات الببميوغرا

أما البرمجيات فيي تتمثل في مجموع التعميمات التي تقوم بتشغيل المكونات المادية لمحاسب، 

وتستخدم البرمجيات المتخصصة وذلك عن طريق بنائيا محميا أو عن طريق شرائيا من الخارج 

 .1مع توفير برامج تدريبية لممستفيدين منيا

المادية والبرمجية تستخدم لمتعامل مع المعمومات المجمعة والمنطقة في فالحواسيب بمكوناتيا 

المكتبات الجامعية المشاركة وىذا ما يتيح خمق قواعد معمومات تمثل مجمل األنشطة و 

 . 2اإلجراءات التي تحتاجيا المكتبات و المستفيدين من خدماتيا

 

 

 

 

 

                                                           
 .13.ص.1977والمكتبات .بغداد،دار الحرية لمطباعة ،قنديمجي ،عامر إبراىيم .الكتب  1
 .13.ص.نفس المرجعقنديمجي ،عامر إبراىيم .الكتب والمكتبات . 2
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 نظام الحاسوب

Computer System 

 
 Softwareمكونات برمجية/برامجيات 

 

 Hardwareمكونات مادية/أجهزة 

 لوحة المفاتيح

(Keyboard) 

 الفارة

(mouse) 

 الشاشة/المرقاب

(monitor) 

 النظام كابينة

(System cabinet) 

 المعالج

(processor chip) 

 الذاكرة

 برامج النظام

(system software) 

 

 أو/برامج التشغيل

(operating system) 

 برامج التطبيق

(application software) 
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 1( المكونات المادية و المكونات البرمجية لمحاسوب4الشكل رقم)

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .91ىـ ص.1430م/2010عمان:دار المسيرة لمنشر والتوزيع ؛ 2نديمجي ،عامر إبراىيم.حوسبة )أتمتة(المكتبات.طق 1

 محاسوبل المكونات المادية

Hardware 

 
 مكونات مادية ثانوية مكونات مادية أساسية

 إدخال البيانات  وحدات -

(Input Units) 

 وحدة المعالجة المركزية -

(Central Processing 
Unit/CPU) 

 وحدات إخراج المعمومات  -

(Output Units) 

 الطابعة  -

(printer) 

 وحدة اإلمداد بالطاقة -

Power Supply 

 مشغل األقراص المكتنزة  -

CD-ROM Drive 

 الماسح الضوئي-

Scanner 

 بطاقة الصوت -

Sound Plaster 

 المعدل /المودم -

Modem 

 آلة التصوير /الكاميرا -
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 1( مخطط المكونات المادية الرئيسية والثانوية لمحاسوب5الشكل رقم)

  

 المكتبات:البرمجيات الوثائقية المستخدمة في تسيير المبحث الثاني:

قادرة عمي أتمتة وظيفة أو كافة وظائف معموماتية  ىي برامجتعريف البرمجيات الوثائقية:-1

  2السمسمة الوثائقية وتعمل عمي تسيير معالجة واسترجاع المعمومات في الوحدة الوثائقية

وىي البرامج التي تعالج الوثائق والبحث فييا عن المعمومات يكون عمي مستوى بنوك  

طيات الوثائقية  وىو عبارة عن  برنامج لمحاسوب الذي يسمح بإيجاد في ىذه البنوك جل المع

الوثائق التي تحتوي عمي نفس الكممات التي تعبر عن المعمومات المطموبة وتستعمل البرمجيات 

الوثائقية لتسيير البحث عن التسجيالت الببميوغرافية والنصوص الكاممة كما يمكن  استعماليا 

                                                           
 .92ص. نفس المرجع.قنديمجي ،عامر إبراىيم.حوسبة )أتمتة(المكتبات. 1
 
 technologies de linformation dans lesوىيبة،غرارمي. تكنولوجيا  المعمومات في المكتبات= 2

bibliotheques53.ص.2012.الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية؛. 
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معالجة بعض الكممات التي تعبر عن المواصفات التي ترمي بنا الي تحقيق أىداف أيضا ل

 . 1أخرى داخل المكتبات

البرمجيات الوثائقية:ىي عبارة عن مجموعة من األوامر والمعطيات التي تنفد مختمف الوظائف 

ت  الفنية التي تقوم بيا المكتبة أليا ،أي من طرف الحاسوب كما تقوم أيضا بإتاحة خدما

متنوعة ومختمفة لجميور المستفيد من خدمة البحث في الفيارس الي إتاحة المحتوي عمي 

 الشبكات

 

 دوافع استخدام البرمجيات الوثائقية:-2

تتنوع دوافع استخدام البرمجيات الوثائقية في المكتبات الجامعية الي مجموعة من العوامل   

 واألسباب التي نوردىا عمي النحو التالي:

 ام البرمجيات الوثائقية في تقديم خدمات أفضل ألكبر عدد ممكن من المستفيدين.استخد

 القدرة عمي توفير إمكانيات متنوعة لمبحث من خالل مداخل متنوعة في سجالت الفيرس اآللي. 

تاحتيا لممستفيدين من مجتمع  مواجية الزيادة اليائمة في المعمومات ،والتحكم في تدفقيا وا 

 المكتبة .

                                                           
.الرياض مكتبة الممك  فيد سر ؛اماني، عبد المعطي . النظم االلية والتقنيات المتطورة لممكتبات ومراكز المعمومات  محمد،يا 1

 .1.ص.1997الوطنية ؛
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 من حجم الفيارس الورقية التي تقتنييا و تستنفد منيا المكتبة . تقميص

 رفع الكفاءة واالرتفاع بمستوي تسيير العمل في العمميات الفنية المباشرة وغير المباشرة .

 إتاحة الفيرس اآللي عمي الخط المباشر لممستفيدين. 

 الحد من زيادة في عدد العاممين .

 عدة في إدارة المكتبة .تجميع نوعية من البيانات لممسا

العمل عمي تطوير األعمال الروتينية في المكتبات وتقديميا بشكل جيد وسريع كبطاقات 

 .1المستعيرين، وفرز البطاقات في الفيارس وترتيبيا

 الحجم المتزايد لمنشاط الذي يتم في المكتبة.

إعداد البيبميوغرافيات  لممعمومات و االنتقائيالرغبة في تقديم خدمات جديدة مثل خدمات البث 

 .اآلليالمتخصصة، ألن الخدمات من الصعب تقديميا في ظل النظام 

 الخدمات التي تقدمها البرمجيات الوثائقية:-3

ىي تمك العمميات و اإلجراءات التي ينجزىا الخدمات الفنية اآللية الغير المباشرة: 3-1

الموظفون بالمكتبات من حيث ال يراىم المستفيد ولكنيا في الحقيقة يستفيد من الناتج النيائي 

                                                           
جروش،اودري، قاسم، حشمت. تقنيات المعمومة في المكتبات والشبكات. الرياض: مكتبة الممك فيد عبد العزيز  1

 .2.ص1999العامة،
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ليذه الخدمات ومن ىنا يمكن القول بان ىذا النوع من الخدمات التي تيدف الي تييئة األوعية 

 المكتبية وتتمثل أىم ىذه الخدمات فيما يمي:

ىو استخدام الحاسوب لمقيام بإجراءات عمميات التزويد التقميدي أي ىو  مة التزويد اآللي:خد

تحويل كافة عمميات و إجراءات اآللية من طر ف الحاسب اآللي من اجل تطوير وتنمية 

المجموعات المكتبة لمحصول عمي مواد منشورة بمختمف إشكاليا وأنواعيا وموضوعاتيا التي 

 .1المكتبة  تخدم المستفيد من

يعد الجر اآللي من الوظائف و الخدمات األساسية التي تقوم بيا المكتبات  خدمة الجرد اآللي:

حيث يقوم النظام الفرعي لمجرد بمساعدة وتسييل عمل المكتبيين بتقديم ىذه الخدمة عمي احسن 

ك من اجل ما يرام حيث يشترط أن يكون مرتبط مباشرة بفيرس المكتبة و بنظام  اإلعارة وذل

إمكانية إعداد التقارير الدورية عن حالة مقتنيات المكتبة )الجديدة المفقودة ...الخ إعداد التقارير 

 . 2النوعية لكل الوثائق الموجودة والمفقودة معا

: التصنيف ىو تجميع األشياء المتشابية معا وعرضيا بجانب بعضيا خدمة التصنيف اآللي

عدة أساس قائمة البيانات أساسية لتصنيف الموضوعات البعض ىذا التصنيف ىو بناء قا

ضمن عناوين رئيسية وفرعية في تركيب ىرمي يتدرج من العناوين األعم الي األخص إضافة 

الي استخدام الحاسب اآللي لمقيام بيذا العمل ييدف تسيير الوصول الي أي موضوع يريده 
                                                           

في المكتبات الجامعية دراسة ميدانية بالمكتبة  ادارة مشروع التحول نحو البرمجيات الوثائقي مفتوحة المصدراحمد الديقش، 1
 .2012؛ 02المركزية بجامعة بشار.رسالة ماجستر عمم المكتبات قسنطينة جامعة منتوري

 .183.ص.2009الممك فيد؛ رندة، ابراىيم. معايير النظم االلية في المكتبات الجامعية. الرياض:مكتبة 2
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الموجودة بالمكتبة بطريقة تتيح الوصول  المستفيد والغاية من التصنيف ىو إبراز وعرض الوثائق

 . 1إلييا بسرعة وبأقل وقت ممكن

خدمة الفيرسة اآللية: ىي تطبيق لمفيوم وحدة التسجيمية البيبميوغرافية حيث يمكن إنتاج كل 

أنواع بطاقات الفيرسة الخاصة بأوعية المعمومات المختمفة بمعني أنيا عممية إدخال ومعالجة 

لبيبميوغرافية وفق إطار العام والقواعد المينية المعتمد عمييا مع استثمار واسترجاع البيانات 

 .2البرمجيات الوثائقية و الحواسيب اآللية لضمان منافذ أكثر مرونة لممستفيد من المكتبة 

( ويعتمد ىذا الفيرس عمي (Opacالفيرسة اآللية المتاحة لمجميور عمي الخط:ويسمي أيضا 

ولوجيا االتصال عبر الخط المباشر إلدخال البيانات البيبميوغرافية الي استخدام الحواسيب وتكن

 .3الفيارس أثناء بناء تحديثو

خدمة التكشيف اآللي: يعمل عمي تفريغ البيانات البيبميوغرافية المختمفة  والمتعمقة بالوثيقة حيث 

يقوم باختيار الكممات الدالة من الوثيقة بطرق آلية لتكون رؤوس لمداخل الكشاف وقد شجع 

عمي استخدام الحاسب اآللي عمي استخدام الحاسب اآللي مجموعة من العوامل كاتساع وتوافر 

نصوص الوثائق في شكل قابل لمتداول بواسطة الحاسب اآللي كذلك الحرص عمي المدى 

                                                           
بدر الدين؛العياشي. خدمات المعمومات االلكترونية دراسة ميدانية بالمدرسة العميا لالساتذة قسنطينة: اطروحة الدكتوراه عمم  1

 .44.ص.2006؛ 02المكتبات . قسنطينة جامعة منتوري 
 .183.ص.2009عمان: كنوز المعرفة ؛. خالد،عبده الصرايرة . الكافي في المفاىيم عموم المكتبات و المعمومات  2
ندي،  بوجاجة.اختصاصي  المعمومات بالمكتبات الجامعية و عممية الحوسبة االدوات و الوظائف المنتظرة دراسة ميدانية  3

 .مذكرة لنيل شيادة ماستر .عمم المكتبات .قسنطينة جامعة منتوري 03بمكتبة المدرسة العميا لالساتذة لجامعة قسنطينة 
 43.ص..2016؛02
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الزمني الفاصل بين صدور أدوات التعريف بيا وقمة العنصر البشري القادر عمي ممارسة عممية 

التكشيف وبذلك دخل الحاسب اآللي مع البرامج الوثائقية مجال التكشيف وكان ليم الدور الفعال 

صوص المغة الطبيعية إلغراض التكشيف اآللي نظرا لمعجز الذي عرفتو النظم في معالجة ن

 التقميدية .

أن عممية االستخالص اآللي ماىي إال عممية اقتباس لعبارات معينة خدمة االستخالص اآللي:

عمي معايير محددة  وميمة من الوثيقة لتعبر عن محتواىا. ويتم تحديد العبارات المقتبسة بناءا

ومن ذلك عمي سبيل المثال برمجة الحاسب اآللي لقراءة الوثيقة وكتابة مستخمص ليا وذلك عن 

طريق برمجة الحاسب اآللي الختيار جممة معينة من الوثيقة ويمكن أن تتم اعتمادا عمي تكرار 

 كممات معينة من الجممة وترتيبيا وفقا لتكرار ورود الكممات .

ب اآللي اللتقاط العبارات الرئيسية وذات أىمية مثل الجمل األولي واألخيرة في برمجة الحاس

 الفقرة .

 .1تخزينو في الحاسب اآللي ويساعد عمي تحديد الجمل والكممات الميمة التي يتم اقتباسيا

ىي تمك األعمال و الخدمات المكتبية التي ليا عالقة مباشرة الخدمة الفنية اآللية المباشرة: 

 ستفيد ومن أىم ىذه الخدمات مايمي:بالم

                                                           
 .57.ص2015فاتن، السعيد بامفمح . خدمات المعمومات في ظل البيئة االلكترونية .القاىرة :الدار المصرية المبنانية ؛ 1
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خدمة اإلعارة اآللية: تعتبر ىذه الخدمة أىم الخدمات التي ليا عالقة مباشرة بالمستفيدين كما 

تعد ىذه الخدمة من أوائل العمميات التي عرفتيا المكتبة إذ اصبح من الصعب التحكم في ىذه 

يو القدرة الكاممة عمي تخزين الممحقات العممية بالطرق التقميدية من منطق أن الحاسب اآللي لد

التي تحمل شفرات أو رموز مقروءة أليا تثبت عمي الوثائق بطاقات المستعيرين وعند استعمال 

ىذا النظام في عممية اإلعارة يقوم  النظام مباشرة يطمب منك إدخال رقم المستعير بعد ذلك يقوم 

ل الوثيقة وعميو يقوم بإظيار بيانات الكتاب بإظيار بيانات المستعير ثم بعد ذلك إدخال رقم سج

وبعد المطابقة يتم إدخال تاريخ اإلرجاع ويتم تخزين إعارة الوثيقة عمي النظام وفي بعض 

 األحيان يقوم المستعير بإرجاع الوثيقة في التاريخ الغير المحدد فان النظام اآللي في ىذه الحالة

عد ذلك يقوم النظام بوضع اسم الشخص الذي تأخر يقوم بإصدار مطالبات لو بإرجاع الوثيقة ب 

في عممية اإلرجاع في قائمة الممنوعين من اإلعارة في فترة معينة. كما يدل ىذا األخير عمي 

 .1أن الوثيقة المستفسرة عنيا موجودة داخل المكتبة

خدمة اإلحاطة الجارية: اإلحاطة الجارية ىي اإلخبار المستمر عمي دفعات  لجميور 

تفيدين بما يصل الي المكتبة من أوعية جديدة حيث يقوم النظام اآللي بعمل قائمة بأسماء المس

كل مجموعة المستفيدين وبعد ذلك يقوم بإعداد قائمة بكل الكتب التي وصمت المكتبة خالل 

تاريخ معين وترتيب ىذه القائمة حسب تاريخ ورودىا ىجائيا وعند نياية ىذه الخدمة يتم 

 تفيدين عن طريق البريد االلكتروني.االتصال بالمس

                                                           
 .40.49سيام، بونمرة. مرحع سابق.ص.ص.نوال  1
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ىو عبارة عن شكل متطور من أشكال اإلحاطة الجارية  خدمة البث االنتقائي لممعمومات:

فالبث االنتقائي يعني إحاطة المستفيد بالمواد التي تمبي احتياجاتو وميولو بمجرد وصوليا وقد 

يكون المستفيد فرد أو جماعة ذات سمات مشتركة ويستخدم الحاسب اآللي في ىذه العمميات 

عمومات التي دخمت المكتبة حديثا المصطمحات التي تعبر عن محتويات أوعية الم

بالمصطمحات الموجودة في حقل موضوعات اىتمام المستفيد. وذلك الختيار أوعية المعمومات 

التي تطابق تمك المصطمحات وبعد ذلك يتم تقديم قائمة ليذه األوعية الجديدة فيي شكل مطبوع 

 أو الكتروني.

 

 ة:أهم البرمجيات المستخدمة في المكتبات الجامعي-4

 توجد العديد من البرمجيات التي تعتمد عمييا المكتبات في أداء أعماليا وخدماتيا وىي:

:ويسمي النظام اآللي إلدارة المكتبات العربية ،وىو برمجية Horizonبرمجيات األفق   4-1

جراءاتيا بدعم المكتبات العربية الثنائية  ونظام إلدارة المكتبات بمختمف أنواعيا وأحجاميا وا 

 لثالثية المغة )عربي/انجميزي/فرنسي(وفق لممعايير والمواصفات العالمية.وا

 /clienصمم ىذا النظام وفق تقنيات النظم المفتوحة باستخدام معمارية المستفيد/الخادم

 وىو نظام مفتوح عمي مجموعة من محطات التشغيل الطرفية وأجيزة الخادم وبيئة الشبكات 

 مميزات النظام:
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االرتباط باألنظمة األخرى من خالل شبكة االنترنت أو باستخدام معيار .قدرتو عمي 1

ويتيح إمكانية التعامل مع  SIP11 ,X.12 239 ,50بروتوكوالت تبادل المعمومات مثل:

 مصادر المعمومات المختمفة 

ي .النظام من أنواع النظم المتكاممة إلدارة المكتبات ،يؤدي جميع العمميات الفنية و اإلدارية ف2

 1بيئة المكتبات ومراكز المعمومات 

 

 .يدعم النظام نسخة معربة من تركيبة مارك3

أما األنظمة الفرعية لنظام األفق فيي الفيرسة والبحث واإلعارة والسيطرة عمي الدوريات و 

جراءاتو المختمفة والجرد  التزويد وا 

الكتب االلكترونية ونظم الدوريات  .يوفر طريقة ارتباط سيمة بأنظمة مختمفة مثل:إعارة4

االلكترونية ونظام البريد االلكتروني ،نظم تخزين واسترجاع النصوص الكاممة ونظم تخزين 

 واسترجاع المواد السمع بصرية الرقمية.

وعمي أساس ما تقدم ،فان نظام أفق ىو نظام تجاري تم تعريبو عن طريق شركة النظم العربية 

عدد من األقطار العربية ومنيا اإلمارات العربية والكويت،ومن الممكن المتطورة ،وانتشرت في 

 استثمار إمكاناتو في تطبيقات توثيقية ومعموماتية عدة،مثل:
                                                           

عممي تطبيقي لدليل CDC/ Winisisالديبس،ماجد مصطفي . حوسبة المكتبات ومراكز المعمومات واستخدام برمجية  1
 .99ه.ص 1436-م2010-1،ط2014.عمان:دار المعتز 
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 ( والشراء و المتابعة  ( Acquistion.التزويد1

( Indexiing( والتكشيف )Classification( والتصنيف )(Cataloging.الفيرسة 2

 عمي الخط المباشر  Abstracting) (واالستخالص

 1.اإلعارة و اإلعارة المتبادلة و اإلعارة عن بعد 3

 .ضبط الدوريات 4

 .خدمات حجز الكتب و المطبوعات ومتابعتيا 5

 .الجرد والضبط الموجودات 6

.أية إجراءات أخرى تقوم بيا مراكز البحوث الوثائقية والمكتبات بكل انواعيا ومراكز 7

 المعمومات أخرى 

حزمة برمجية ونظام إلدارة قواعد البيانات الببميوغرافية  (:MINISISنظام ميني ايزيز ) 4-2

من قبل المركز الدولي  HP3000 نوع  MINIعمي الحاسبات الصغيرة  1979،طور عام 

لمبحوث التنمية  التابع لمبرلمان الكندي . وكان ىدف من تطور ىذه الحزمة ىو رغبة المركز 

 مية في سعييا لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات لمساعدة الدول النا

                                                           
لدليل عممي تطبيقي.نفس  CDC/ Winisisالديبس،ماجد مصطفي .حوسبة المكتبات و مراكز المعمومات واستخدام برمجية  1

 .100المرجع .ص
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فريقيا ودول منطقة  70تستخدم ىذه الحزمة حاليا في - بمد من بمدان العالم خاصة في أسيا وا 

 الكاري وأمريكا الالتينية و كندا 

وىو نظام عالئقي متكامل متعدد المغات )انجميزي،فرنسي،عربي،اسباني ،صيني...الخ( مصمم 

نظم المعمومات في بقية المكتبات ومراكز المعمومات ،يقوم مختمف الفعاليات خصيصا إلدارة 

 1األساسية التي تجري في المكتبات من خالل النماذج التالية:

 .الفيرسة 1

 .التزويد2

 .اإلعارة 3

 .السيطرة عمي الدوريات 4

5.Web OPAC  

 integrated libraryوالذي يعرف ب  KOHA يعتبر برنامج:   KOHAبرمجية كوها  4-3

system koha –opensource ILS-  وىذا البرنامج يمكن أن يستخدم في المكتبات العامة

و المكتبات الجامعية ومكتبات المتاحف و المكتبات الشخصية وعمي الرغم من انو مناسب 

،ويعود لممكتبات الصغيرة والمتوسطة الحجم إال انو بدا ينتشر بين المكتبات كبيرة الحجم حاليا
                                                           

لدليل عممي تطبيقي.نفس  CDC/ Winisisالديبس،ماجد مصطفي .حوسبة المكتبات و مراكز المعمومات واستخدام برمجية  1
 .100المرجع .ص
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وقد صممت النسخة التجريبية من ىذا البرنامج لتالءم  1999تاريخ ىذا البرنامج الي عام 

مجمد  وقد كانت ىذه  80000مواطن ويبمغ حجم مقتنياتيا   30000ثالث مكتبات تخدم 

 Z39.50النسخة ال تدعم نظام مارك و معيار 

ديد من المكتبات العامة في انجمترا و ومنذ ذلك الحين بدا االىتمام بيذا البرنامج  و قامت الع

 .1كندا باستخدام ىذا البرنامج

تعتبر ىذه البرمجية من افضل البرمجيات الحرة واكثر انتشارا في العالم وىي بمثابة نظام 

متكامل لتسيير المكتبات الحتوائيا عمي كل التطبيقات الوثائقية المعروفة التي انشات في  سنة  

في اطار مناقصة القتناء برمجية من طرف   Kitapo Communcationمن قبل  1999

 .2003، تحصمت ىذه البرمجية عمي احسن برمجية حرة وىذا في عام Horoweniaمكتبة 

 الخصائص التقنية: 4-3-1

 Windows /Link نظام التشغيل :

 Koha 22وتيرة التحيين :ظيور إصدارات جديدة بصفة مستمرة أخرىا 

 االنجميزية،الفرنسيةلغة البرمجة :المغة 

                                                           
نذير، غانم. الخدمات االلكترونية بالمكتبات الجامعية :دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم العالي قسنطينة . مذكرة لنيل شيادة  1

 .237.ص2.مج.02الدكتوراه . عمم المكتبات. قسنطينة:جامعة منتوري 
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متطمبات التثبيت و االستعمال :تتطمب معرفة جيدة ومتقدمة لمتطبيقات الحاسوبية ،خاصة تمك 

 Apache/Html   المتعمقة ببرامج:

الصيانة:يمكن االستعانة بمصممي البرمجة .أو المجوء خدمات الشركات المتخصصة في 

 1البرمجيات 

 

 

 

 

 الوظائف الوثائقية :  4-3-2

 Coud Barreاإلعارة: إجراء عمميات اإلعارة ،الحجز،التعرف عمي 

 (Unimark /Marc21الوصف البيبميوغرافي:احترام الموصفات )

 وظائف البحث:إمكانية كل حقول القاعدة مع إمكانية إجراء البحث المتقدم 

 الطمبات االقتناء:القدرة عمي تسيير عمميات التزويد ،تسيير ممفات الموردين ،الميزانية ،

                                                           
 .237بالمكتبات الجامعية :نفس المرجع. صنذير، غانم. الخدمات االلكترونية  1
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ضمن شبكة محمية،  Opacوضع الفيرس في نظام شبكي:إمكانية وضع الفيرس عمي الخط 

 أو عمي شبكة االنترنت 

 1اإلحصائيات:وجود عدة طرق لمحصول عمي مختمف التقارير واإلحصائيات 

:ىو النظام المقياس لتسيير المكتبات صمم من قبل مركز   نظام  Syngebبرمجية   4-4

وىو نظام متكامل ،وأداة لتسيير المكتبات بمختمف ، Ceristالبحث في اإلعالم اآللي والتقني 

أنواعيا وأحجاميا،كما يسمح ىذا األخير بإنشاء قواعد ومعطيات بيبميوغرافية لمختمف أوعية 

لتغيير،مزدوج المغة)عربي،فرنسي (يعمل وفق المعمومات ،وىو نظام قابل لمتطوير و ا

Window 95/98 وأعطيت  صفة التقييس لمنظام بسبب استخدامو لتركيبة،Unimarc 

في  Dosالعالمية الشكل العالمي لمفيرسة المقروءة أليا ، كان نظام السنجاب يشتغل تحت نظام 

رغم النجاح النسبي الذي حققو ،إال كان لديو بعض النقائص ،فتم تشغيل طبعة  1996عام 

 2Windowsجديدة تشتغل تحت نظام 

ويعد نظام سنجاب من البرمجيات المتكاممة والمتطورة والقادرة عمي السيطرة والتحكم في مختمف 

من الوظائف الرئيسية لممكتبة أنواع الوثائق، وذلك وفق لممعايير الدولية ردمك.كما انو يض

                                                           
 .243. 214غانم، نذير .المرجع السابق.ص. 1
بوكرزازة، كمال؛ غزال، عبد الرزاق: استخدام األنظمة اآللية بمكتبات األقسام الجامعية.مجمة المكتبات والمعمومات الجامعية  2

 .154.ص.2006: 1،ع3منتوري قسنطينة، مج
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)التزويد، الفيرسة، اإلعارة...الخ(، وىذا باختالف أنواع المكتبات )مكتبات جامعية، مكتبات 

 مراكز البحث، مكتبات عامة...الخ 

 :Syngebوظائف نظام  4-4-1

 إدارة المقتنيات:الطمبات، االشتراكات، اإلىداء، التبادل...الخ 

 قائمة الكتب غير الموجودة  إدارة قائمة الجرد مع نشر

دارة ومتابعة الدوريات   فيرسة مختمف أنواع الوثائق، وا 

 إدارة قوائم الضبط و المراجعة:الكممات المفتاحية،المؤلفين،الناشرين.

 القدرة عمي نشر كل من الفيرس التحميمي و الوصفي ،وكذلك اإلحصائيات عن التزويد واإلعارة 

خارجية باإلضافة إلى اإلعارة بين المكتبات ويتم التسجيل عن طريق إدارة اإلعارة الداخمية وال

 قارئ شفرة األعمدة أو لوحة المفاتيح.

 1البحث متعددة المعايير عن طريق كممة العنوان،المؤلف ،رؤوس الموضوعات...الخ

ىو نظام تسيير المكتبات،وىو منتوج قسم سمسمة :Syngebخصائص نظام  4-4-2

،والتي Ceristىذا النظام من طرف مركز البحث عن المعمومات العممية و التقنية  معالجة،نشر

ىدفيا األساسي تجميع ونشر المعمومات العممية والتقنية .لو وظائف خاصة بالمكتبة وتتمثل 

                                                           
 .5-4.ص.2008السنجاب،المقيس لتسيير المكتبات، الجزائر :مركز البحث في اإلعالم العممي والتقني،دليل إستخدام نظام  1
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ىذه األخيرة في البحث المكتبي، التخطيط، إدارة الصادرات والواردات من الكتب، طباعة 

إلدارية،يحتوي عمي نفس خصائص البرمجيات المستعممة في المكتبات البطاقات والوثائق ا

  1المتطورة

:من البرمجيات المتكاممة المفتوحة  PMB:Pour Ma Bibliothequeبرمجية  4-5

المصدر والتي ستكون موضوع بحثنا من خالل الدراسة الميدانية بالمكتبة المركزية :جامعة عبد 

 مستغانم.–الحميد بن باديس 

   Lemarchandالفضل في تصميم ىذه البرمجية من طرف المكتبي الفرنسي يعود

Francois  حيث تتولي  شركة 2002في عام ، Services Pmb  تطوير وصيانة ىذه

البرمجية التي تعتبر بمثابة نظام متكامل لتسيير المكتبات الحتوائيا عمي كل الوظائف اإلدارية 

افة عمي اعتمادىا لمتطبيقات المرتبطة بالويب: مثل و الفنية التي تقوم بيا المكتبة، إض

 .2لتسيير قواعد البيانات MySQL،ولغة  PHP، لغة البرمجة  Apacheموزع

 Pour Maويطمق عمييا أيضا تسمية   PHP MyBiblioىو  PMBاالسم الكامل لبرمجة 

Bibliotheque جاءت فكرة إنشاء برمجية .PHP  ا نتيجة لبعض المشاكل التي عرفتي

البرمجيات التجارية التي تتطمب تكاليف باىظة من اجل صيانتيا، مما دفع بالمكتبي الفرنسي 

Francois Lemarchand   ،الي تصميم ىذه البرمجية إليجاد الحمول لممشاكل التي تصادفو

                                                           
 .244غانم ،نذير .المرجع السابق.ص. 1
 .244غانم، نذير.مرجع سابق.ص. 2
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وذلك بمساعدة فرقة متخصصة في اإلعالم اآللي، وقد تم االعتراف الرسمي بيذا المشروع في 

 .1. التي جاءت بعدىا طبعات ليذه البرمجية1.0مع ظيور طبعة األولي  2003 أواخر عام

، تدخل ضمن األنظمة المتطورة Logiciel Open Sourceىي برمجية مفتوحة المصدر 

، حيث تمكن من تسيير المجموعات عمي اختالف أنواعيا،كما أيضا  SIGBلتسير المكتبات 

 تعتبر من البرمجيات الحرة و المتطورة .

 

 

 

 تقوم  بتطبيق مجموعة من الوظائف نذكر منيا:   : PMBوظائف برمجية  4-5-1

  إمكانية تكوين مجموعات معينة من المستفيدين ومنحيم امتيازات، وحقوق مختمفة إلعارة

 حسب  فئاتيم  واحتياجاتيم .

  توفير إمكانية واسعة لمبحث: البحث حسب نوع الوثيقة، المؤلف، العنوان، الكممات

 مفتاحية ...الخال

 فيرس عمي الخط( وضع الفيرس في نظام شبكي OPAC ) 

  وجود عدة طرق لمحصول عمي مختمف التقارير و اإلحصائيات 
                                                           

شباب ،فاطمة. الفيارس االلية المتاحة عبر شبكة االنترنت : دراسة ميدانية مسحية تقويمية لفيارس مكتبات مؤسسات التعميم  1
 .111.ص.2008شيادة ماجيستر .عمم المكتبات .الجزائر:جامعة بوزريعة ،لنيل  العالي عمي ضوء ارشادات االفال . مذكرة
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 . تسيير اإلعارة:إجراء عممية اإلعارة الحجز 

 . توفير محرك بحث متعدد المعايير و يعمل بالمنطق البولياني 

  توافر محدد ترددات الموجات الالسمكيةRFID. 

 . تتيح لممستفيدين البحث و االستعراض وفق خيرات متعددة 

 .إمكانية ضبط إعداد الدوريات 

  تسمح البرمجية بتسجيل ميول واىتمامات المستفيدين، وىذا من خالل وحدة البث

 .1االنتقائي لممعمومات

 

  توفر البرمجية وحدة فيرسة متكاممة ،وكذلك وحدة تزويد متكاممة أيضا بشكل تام مع

باقي أقسام النظام ،حيث تحتوي عمي الفواتير و الميزانية و قاعدة الموردين،قوائم 

 االشتراكات والطمبات،االستالم والدفع واقتراحات الشراء.

 كامل .القدرة عمي القيام بعممية التكشيف واستخالص النص ال 

 يتميز ىذا البرنامج بالميزات التقنية التالية::  PMBخصائص برمجية 4-5-2

 . مطابق لممعايير الدولية في مجال عمم المكتبات 

  مطابق لمعيار مارك الموحد، إذ يمكن من تصدير وتوريد تسجيالت في شكل مارك

 الموحد من فيارس عالمية .
                                                           

 .245غانم ، نذير .المرجع السبق.ص 1
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 . يشتغل النظام في إطار شبكة 

   كل النظم :يشتغل عميLinux.Macos.Windows . 

  متوفر في أوساط مكتبات العالم، وارتفاع عدد المستخدمين يوميا يجعل النظام يتطور

 باستمرار نتيجة القتراحات عدد كبير من المستخدمين.

 . متعدد المغات في واجية االستخدام وفي البيانات المدخمة 

  يعتمد عمي بروتوكولZ39.50   ومعيارUnicode.1 

 

، وبالتالي يكفي المكتبة  MYSQL ,PHPتم تطوير النظام باالعتماد عمي التقنيات التالية:

الستخدام البرنامج محميا تثبتو وفق البيئة المناسبة ،ويمكن حتى لممكتبيين تشغيل البرنامج 

 بإتباع دليل التنصيب أو االستعانة بميندس كمبيوتر إذا تمقوا صعوبات .

 استخدام البرمجيات الوثائقية: أهمية وأهداف-5

 أهمية استخدام البرمجيات الوثائقية: 5-1

لقد لعبت البرمجيات الوثائقية دورا كبيرا في عممية تطوير العمميات الفنية التي تتم داخل 

 المكتبة، ومن ابرىا مايمي:

 .ربط قواعد البيانات  البيبميوغرافية  التي تخص نظام اإلعارة 

                                                           
 .111شباب ، فاطمة .المرجع السابق.ص. 1
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 إجراءات الشراء المطالبات اإلرجاع التسميم...الخ. أتمتة 

 .توفير الفيارس المحوسبة في المكتبات 

 . المساعدة في ضبط عممية اإلعارة في المكتبات 

 .المعالجة الفنية االلكترونية 

 .1إتاحة برامج تشغيل األوعية 

 

 

 الجارية. أتمتة نظام خدمات المعمومات خدمة البحث االنتقائي لممعمومات مع اإلحاطة 

 . إتاحة قواعد البيانات عبر مختمف الشبكات 

 أهداف استخدام البرمجيات الوثائقية: 5-2

 .التقميل من التكاليف والجيود المبذولة في العمميات اليدوية 

 .إتاحة الفرصة لمتعاون مع أنظمة المكتبات األخرى 

  تقديم المعمومات ألكبر عدد ممكن من المستفيدين 

 . المشاركة في مجموعات المكتبات األخرى 

 .التصدي لالنفجار المعموماتي والتحكم فيو 
                                                           

عبد الكريم، بن عميرة. معوقات تطبيق الحاسبات االلكترونية في معالجة المعمومات بالمكتبات الجامعية . دراسات وابحاث  1
 .225.ص.2013في المعمومات والتوثيق العمميوالتكنولوجي. قسنطينة ؛
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 .إتاحة الفيرس اآللي عمي الخط المباشر 

 .العمل عمي توحيد عممية الفيرسة باستخدام الفيرسة اآللية 

 .تأىيل وتدريب العاممين عمي العمل في بيئة معموماتية الكترونية 

  1عمي الفيرس اآللي.إتاحة مداخل متعددة لمبحث 

 

                                                           
االلكترونية في معالجة المعمومات بالمكتبات الجامعية .دراسات وابحاث  عبد الكريم ، بن عميرة .معوقات تطبيق الحاسبات 1

 .255.ص.2013في المعمومات والتوثيق العممي والتكنولوجي .قسنطينة؛
 
 
 



       دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية                     :لثثال الالفص

 مستغانم-لجامعة عبد الحميد بن باديس

 التعريف بالمكتبة-1    

 -مستغانم-الهيكل التنظيمي لممكتبة المركزية لجامعة-2      

 وظائف المكتبة المركزية وأهدافها -3      

 الموظفون والتوظيف-4      

 القانون الداخمي لممكتبة المركزية-5      

 العمميات التقنية والفنية لممكتبة المركزية لجامعة مستغانم-6      

 مستوى خدمات المكتبة المركزية-7      

 سياسة وعمميات االقتناء- 8      

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية-9      

 التحقق من الفرضيات -11     

 العامة لمدراسة النتائج-11     
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 تمييد:

رم الذم تضمف فصميف سنحاكؿ في ىذا دراسة حكؿ مكضكعنا مف الجانب النظبعد ما قمنا ب

الفصؿ دراسة الجانب التطبيقي كذلؾ بإسقاط المفاىيـ النظرية كتجسيدىا في المكتبة المركزية 

الحميد بف باديس، حيث قمنا بدراسة ميدانية التي كاف الغرض منيا جمع لجامعة عبد 

 المعمكمات التي تخص دراستنا كتخدميا كذلؾ عف طريؽ :

إعداد مقابمة التي أجريت مع محافظ المكتبة كميندس اإلعالـ اآللي في المكتبة كفي األخير 

اتنا أك تفنيدىا ككذلؾ قمنا بالخركج بنتائج عمى ضكء الفرضيات كذلؾ أما بإثبات فرضي

 خرجنا بنتائج عامة لمدراسة.

 التعريف بالمكتبة المركزية:-1

 :المكتبة الجامعيةتعريف  1-1

تيدؼ إلى جمع مصادر المعمكمات ك تنميتيا  عممية ثقافية تربكية اجتماعية، ىي مؤسسة

كتنظيـ فيرستيا كتصنيفيا كترتيبيا  )الشراء كاإلىداء ك التبادؿ كاإليداع ( بالطرؽ المختمفة

كتقديميا إلى مجتمع المستفيديف )قراء كقت ممكف،  استرجاعيا بأقصرعمى الرفكؼ ك 

 عمى اختالفيـ مف خالؿ مجمكعة مف الخدمات التقميدية، كخدمات اإلعارة كباحثيف(

االنتقائي  كالبث الخدمات الحديثة كخدمات اإلحاطة الجارية،كالمراجع كالدكريات كالتصكير ك 
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ذلؾ عف طريؽ كفاءات بشرية مؤىمة عمميا كفنيا المحسكبة ك  الخدمات األخرللممعمكمات ك 

 كتقنيا في مجاؿ عمـ المكتبات ك المعمكمات.

يمكف أف تسمى مكتبة التعميـ العالي أك المكتبة األكاديمية ك ىي نكع مف أنكاع المكتبات 

ة في أىدافيا ككسائميا الختالؼ طبيعة المرحمة التعميمية كالمكتبة المدرسية ك إف تكف مختمف

 التعميمية التي تستخدميا .

كذلؾ ألنيا تسيـ إسياما ايجابيا في  كتحتؿ المكتبة الجامعية مكقع القمب مف الجامعة،

تحقيؽ أىداؼ الجامعة في التدريس كالبحث، بؿ تعتبر المكتبات الجامعية احد مقكمات 

لعصرية، كاالعتراؼ بيا عمى المستكيات االكادمية الكطنية ك األساسية في  تقييـ الجامعات ا

  .الدكلية

تجمع المكتبات األرصدة المعمكماتية التي تشكؿ غالبا مف الكتب كمنيا اشتقت تسميتيا 

كتنكعت المكتبات بحسب الجميكر الذم تخدمو، كعمى رأسيا نجد المكتبات الجامعية التي 

بطبيعتو، األمر الذم جعميا في حد ذاتيا تتخذ عدة أنكاع تخدـ المجتمع الجامعي المتنكع 

 كضعت في ىيكؿ تنظيمي كمف بينيا المكتبات المركزية.

 المكتبة المركزية:  1-2 

ىي المكتبة الرئيسية لمجامعة، حيث نجد لكؿ جامعة مكتباتيا المركزية التي تتكلى ميمة 

اإلشراؼ عمى جميع أنكاع المكتبات األخرل المكجكدة بالجامعة، لككنيا ىي التي تزكدىا 
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بالكثائؽ كالكتب ككسائط المعمكمات المختمفة، كذلؾ الف اقتناء المكاد المعمكماتية يتـ بشكؿ 

 ى مستكل ىذه المكتبة .مركزم عم

كما انيا تتكفؿ بجانب التأطير أم تكظيؼ المكتبيف كتكزيعيـ عمى المكتبات المكجكدة 

بالجامعة، باإلضافة إلى جكانب األخرل الفنية ك التنظيمية كالعممية، كغالبا ما تساىـ المكتبة 

قات بيف المكتبة المركزية بشكؿ فعاؿ في اقتراح الحمكؿ الفنية، ككضع النظـ ك تحديد العال

دارات الكميات  ، تنظيـ النشاطات العممية المختمفة: ممتقيات، كندكات كمحاضرات كاألقساـكا 

 كمعارض كغيرىا .

فاف المكتبة المركزية ىي الكاجية الحقيقية لجميع المؤسسات التكثيقية المكجكدة  بشكؿ عاـ،

 ية.بالجامعة، كىمزة الكصؿ مابيف ىذه المؤسسات كاإلدارة مف ج

 مستغانم:–المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد ابن باديس  1-2-1

تعتبر المكتبة المركزية كمؤسسة شاممة كمكممة لباقي المكتبات الكميات لككنيا تشمؿ جميع 

 المصادر التخصصات.

تـ كضع حجر أساس مف  2001فبراير  10ق المكافؽ ؿ1421ذك القعدة  13اليكـ  ففي

 طرؼ كزير التعميـ العالي ك البحث العممي.

تأسست كدشنت مف قبؿ رئيس  2004فبراير  10ق المكافؽ ؿ1424ذك الحجة  18كفي 

 الجميكرية عبد العزيز بكتفميقة.
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 :بف باديس بالمرفؽ الثالث، المعيد  تقع المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد الموقع

 المدينة. ( بكسطITAالتكنكلكجي الفالحي قديما )

   مستغانم.–الييكل التنظيمي لممكتبة المركزية لجامعة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األمانة

مصمحة التوجيو   والبحث 
  والبحث البيبيوغرافي

مصمحة التسير الرصيد 
 الوثائقي 

مصمحة االقتناء  مصمحة المعالجة الوثائقية
 والجرد

مكتب المعالجة الوثائقية  مكتب الجرد
 لمكتب

الوثائقية مكتب المعالجة 
 لمدوريات

المجالت 
و الوثائق 

 المختمفة

روحات أط
الدكتوراه 
ومذكرات 

 الماجستير

مخزن األرصدة الوثائقية 
 لجميع الوثائقية

 قاعة المراجع

قاعة األطروحات 
 المذكراتالدكتوراه و 
 الماجستير

 قاعة الدوريات

 مكتب اإلعالم اآللي

 مكتب التسجيالت

مكتب المكتبة الرقمية 
Sndi 

 
مكتب المكتبة الرقمية 

pnst 

 
قسم البحث االلكتروني 

(finder) 

 المدير
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 أىدافيا: وظائف المكتبة المركزية و-3

 ىي : مستغانـ–أما الكظائؼ التي تنيض بيا المكتبة المركزية لجامعة  الوظائف: 3-1

 كتتمثؿ في :وظائف إدارية:   3-1-1

تخطيط نمك المكتبة كرسـ سياستيا كمشاركة في عرض المكائح ك القكانيف التي مف شانيا  -

 العمؿ عمي تسيير العمؿ في المكتبة كمتابعة تنفيذىا.

 اختيار العامميف بالمكتبة كتدريبيـ ك اإلشراؼ عمييـ كمتابعة أعماليـ كتقيميا  -

 كتتمثؿ:  وظائف فنية: 3-1-2

بناء المجمكعات ك المصادر كتنميتيا بما يضمف تكفير المقتنيات األساسية لقياـ المكتبة  -

 بمياميا في التعميـ ك البحث.

 المختمفة .تنظيـ تمؾ المجمكعات باستخداـ التقنيات  -

 األىداف:  3-2

 ىداف التي تنيض بيا المكتبة المركزية :أما األ

 ىنالؾ أىداؼ يساعد تحقيقيا عمي رفع مستكم خدمات المكتبة كفي الكقت نفسو تزيد
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 ومن ىذه االىداف:مف دعـ فئات المستفيديف لممكتبة، 

  الدراسات إيجاد مقصكرات دراسية ألعضاء الييئة التدريس كطالب التدريس كطالب

 العميا.

 . تكظيؼ مكتبيف مف ذك الخبرات ك الحاصميف عمي تخصصات مكضكعية 

  إيجاد سمـ ركاتب ييدؼ الي تشجيع المكتبيف المميزيف لمبقاء ك االستمرار في خدمة

 المكتبة كالجامعة.

 .البحث العممي ك تنمية المعرفة البشرية 

 .تبسيط نتائج البحكث الفكرية 

  اإلنسانية لخدمة التخصصات العممية المتخصصة بالجامعة.تكفير مصادر المعرفة 

  يصاؿ الطمب في أسرع تقديـ خدمات لممستفيديف عف طريؽ الرد ك االستفسارات كا 

 كقت ممكف مثؿ، خدمات اإلعارة، كالدكريات ك المراجع كالتصكير.

 الموظفون و التوظيف:-4

يتعمؽ باختيار المكظفيف في كظائؼ التكثيؽ كالمكتبات كالمعمكمات بمستكياتيا  ىذا العنصر

 قطاعات رئيسية عمي األقؿ كىي: 3المختمفة التي تتضمف 

المعمكمات المينية في المكتبات كالتكثيؽ كالمعمكمات في عمـك الكمبيكتر ككذلؾ المعمكمات 

ريب المكظفيف كالحفاظ عمي في مجاؿ مكضكعي محدد، كما يتضمف ىذا العنصر أيضا تد
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نتاج أفضؿ، كلعؿ كجكد سياسة كظيفة محددة بالنسبة لمؤىالت ك خبرات  ظركؼ العمؿ كا 

ككاجبات كؿ كظيفة تعتبر ذا أىمية بالغة في برنامج جياز المعمكمات ككثيرا ما يكجو مدير 

عدادىـ، تعتمد المكتبة  الجياز جزءا كبيرا مف كقتو في حؿ مشاكؿ المكظفيف كاختيارىـ كا 

المركزية لجامعة مستغانـ بنكعية ك كفاءة الخدمة المكتبية عمي القائميف بيا ككفاءتيـ 

كالحاصميف عمي مؤىالت عميا في عمكـ المكتبات كالمعمكمات كيصنؼ العاممكف بيا بثالث 

 مجمكعات:

 مدير المكتبة متخصص مكضكعي مف المجمكعة األكلي.: تمثؿ  المجموعة األولى*1

 تمثؿ المجمكعة الرئيسية المينية في المكتبات كىـ: : وعة الثانية*المجم2

 2 .ممحؽ بحث بالمكتبات 

 4 .كثائقي أميف محفكظات 

 8 .مساعد مكتبات جامعية 

 تمثؿ المكظفيف غير المينييف كالكتابييف كىـ: :*المجموعات الثالثة3

 .السكرتيرة 

 6 .عكف تقني بالمكتبة   

 2 .تقني في اإلعالـ اآللي 

  القانون الداخمي لممكتبة المركزية:-5
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 :1المادة

 أف الدخكؿ الي المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بف باديس مخصص لػ:

*المسجميف في المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بف باديس )أساتذة جامعييف، باحثيف،  

 طمبة كمكظفيف (.

زية لجامعة عبد الحميد بف *ألشخاص المرخص ليـ مف طرؼ مسؤكلة المكتبة المرك

 باديس.

 مالحظة:

تمنح رخصة مؤقتة لفئة الباحثيف األجانب عف جامعة عبد الحميد بف باديس عند تقديـ  

 طمب رخصة.

 :2المادة 

*تمنح بطاقة المكتبة في بداية كؿ سنة جامعية لكؿ مستفيد مسجؿ منتسب لممكتبة المركزية 

 لجامعة عبد الحميد بف باديس.

مكتبة المركزية مجبركف عمي إظيار بطاقة المكتبة المركزية ألفراد األمف الداخمي *ركاد ال

 عند المدخؿ الرئيسي لممكتبة.

 *ىذه البطاقة شخصية كال يجكز استعماليا مف طرؼ أم شخص اخر.
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 مالحظة:

*تسحب بطاقة المكتبة إف ىي ضبطت بحكزة شخص اخر غير صاحبيا كيحـر مف 

 كتبة بعقكبة تحددىا إدارة المكتبة.االستفادة مف خدمات الم

  :3المادة 

 يرجي مف ركاد  داخؿ المكتبة :

 *احتراـ أعكاف األمف، عماؿ المكتبة ك الزمالء.

 *التزاـ اليدكء داخؿ المكتبة عمكما كفي قاعات المطالعة كجكبا.  

 *احتراـ قكاعد األمف ك النظافة. 

 ؤكلة عف أم ضياع قد يحصؿ. *الحرص عمي األغراض الشخصية، فالمكتبة غير مس

*عدـ استعماؿ حكاسيب المكتبة ألغراض شخصية أك تمؾ التي ليس ليا آم عالقة بعممية 

 البحث البيبميكغرافي. 

*كؿ إحالؿ أك مخالفة يقكد صاحبو الي تعكيض الضرر كالمنع النيائي مف دخكؿ المكتبة 

 أف اقتضي األمر. 

 : 4المادة 

 يمنع منعا باتا :



 مستغانم                       -الفصل الثالث         دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 
 

117  

 

 *الدخكؿ الي مخازف المكتبات كاخذ المؤلفات مف عمي الرفكؼ. 

 *كضع المالبس كالمظالت كاألكؿ فكؽ طاكالت في فضاء المطالعة. 

 *التدخيف كاألكؿ ك الشرب داخؿ المكتبة بصفة عامة. 

 *االستماع الي جياز مذياع كاستعماؿ اليكاتؼ النقالة. 

 *رفع الصكت داخؿ قاعات المطالعة.

 بأعماؿ أك تصرفات تخؿ باألخالؽ ك اآلداب العامة.  *القياـ

 :5المادة 

 *كؿ إخالؿ أك عرقمة لتسيير المكتبة يؤدم بمرتكبو حسب درجة خطكرتو الي:

 *الدعكة الي مغادرة المكاف .

 *المنع مف الدخكؿ لفترة معينة بقرار مف مسؤكلة المكتبة.

 بة الجامعة .*االمتثاؿ لمجنة التأديبية كالطرد النيائي مف مكت

 : 6المادة 

 *كؿ شخص شكه كتابا يجب عميو تسديد قيمتو حسب النظاـ المعمكؿ بو داخؿ المكتبة .
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*يطرد نيائيا مف مكتبة الجامعة كؿ مف اخذ كتاب دكف ترخيص مع إمكانية المتابعة 

 القضائية التي قد يتعرض ليا صاحبيا كفؽ القانكف.

المسؤكلية كاممة عمى الجياز الذم يستخدمو في *يتحمؿ المسجؿ في المكتبة المركزية 

عممية البحث، لذا كجب عمييا إبالغ اإلدارة ) أعكاف األمف ( عند حدكث أم عطب قبؿ 

 استعمالو.

 : 7المادة 

 يسمح باستعارة الكثائؽ بالمكتبة لكؿ مف:

 المسجميف بالمكتبة المركزية. -مستغانـ -*أساتذة جامعة عبد الحميد بف باديس 

 المسجميف بالمكتبة المركزية. -مستغانـ -بة جامعة عبد الحميد بف باديس *طم

 لكؿ أستاذ، باحث أك طالب مف جامعات الكطف كمرخص لو مف طرؼ مسؤكلة المكتبة. 

 المسجميف بالمكتبة المركزية. -مستغانـ -*لعماؿ جامعة عبد الحميد بف باديس 

 : 8المادة 

 مدة إعارة الخارجية محددة بػ:

 ( يكما بالنسبة لألساتذة.30*)

 ( أياـ بالنسبة لمطمبة.07*)
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 ( أياـ لممكظفي جامعة عبد الحميد بف باديس.03*)

 

 : 9المادة 

 عدد الكثائؽ المستعارة ال يمكف أف يتجاكز:

 ( كثائؽ بالنسبة لألساتذة.05*خمسة )

 ( كثائؽ بالنسبة لمطمبة ما بعد التدرج.03*ثالثة )

 ( بالنسبة لمطمبة في مرحمة التدرج.02اثنتيف ) *كثيقتيف

 ( بالنسبة لممكظفيف. 01*كثيقة كاحدة )

 : 11المادة 

 كؿ مستعير مسؤكؿ عمى الكثيقة المعارة مف حيث بػ  :

 *االلتزاـ بالمدة القانكنية لإلعارة.

 *الحالة المادية لمكثيقة عند إعادتيا.

 : 11المادة 

 تستبعد مف اإلدارة الخارجية:
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 *المؤلفات المطمكبة بكثرة كبصفة مستمرة كخاصة أميات الكتب .

 *القكاميس كدكائر المعارؼ.

 *المؤلفات الغالية الثمف.

 *األطركحات كالدكريات .

 *الكتب القديمة الطبع أك النادرة.

 *كؿ الكثائؽ المستبعدة مف اإلدارة الخارجية بقرار مف مسؤكؿ المكتبة ألسباب تقنية.

 : 12المادة 

*بناءا عمى طمب يقدـ إلى مسؤكؿ المكتبة، يمكف أف تقبؿ استعارة استثنائية لمكتب 

المستبعدة مف اإلعارة الخارجية ك كذا األطركحات كالدكريات لمدة ال تتجاكز أياـ عطمة 

 األسبكع فقط أم الجمعة كالسبت عمى أف تستعار الكثيقة بيكـ الخميس كتعاد يـك األحد.

 : 13المادة  

 ب المستعار يصبح تحت مسؤكلية القارئ لذا ىك ممـز بالحفاظ عميو.*الكتا

 *يبقى مستعير الكثيقة مسئكال عنيا إلى حيف إرجاعيا.

 : 14المادة 
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*بطاقة المكتبة شخصية حيث يمنع عمى المستعير إعارتيا لمغير الستعماليا ألغراض 

 االستعارة.شخصية كفي حالة حدكث ذلؾ يقع المستعير تحت طائمة المنع مف 

 :15المادة   

 بقرار مف مسئكؿ المكتبة:

*يمكف أف تسحب بطاقة المكتبة مف كؿ مستعير يككف قد ضيع كثيقة المكتبة دكف 

 تعكيضيا، أك لـ يرجع الكثائؽ التي استعارىا في المدة التي حددىا النظاـ الداخمي.

ا يككف مف طرؼ المجمس *في حالة ما إذا اقتضى األمر اتخاذ عقكبة أشد قسكة فإف اتخاذى

 التأديبي لمجامعة كىذا استنادا إلى تقرير مسؤكلة المكتبة.

 :16المادة   

 إف تضييع  أك إتالؼ أم كثيقة مف المكتبة يمـز مرتكبو بتسديد:

 ( أضعاؼ الكثيقة بالنسبة لألساتذة.05*خمسة )

 ( أضعاؼ قيمة الكثيقة بالنسبة لمطمبة.03*ثالثة )

 قيمة الكثيقة بالنسبة لممكظفيف. ( أضعاؼ03*ثالثة )

 *قبؿ استالـ شيادة التخرج أك التحكيؿ إلى مؤسسة أخرل:
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*يجب عمى الطالب تقديـ "شيادة براءة الذمة النيائية"مف المكتبة المركزية يثبت فييا أنو في 

حالة سكية إزاء المكتبة المركزية الجامعية كالتي تمنح لطالبيا مرة كاحدة فقط عند طمبيا 

 يتحمؿ صاحبيا مسؤكليتيا كلف تقدـ المكتبة نسخة ثانية في حالة ضياعيا منو.ك 

*تمنع شيادة براءة الذمة النيائية لألساتذة المسجميف بالمكتبة المركزية عند طمبيا مف أجؿ 

لى مؤسسة أخرل.   الحصكؿ عمى عطمة نياية السنة أك في حالة التحكيؿ مف كا 

لعماؿ الذيف لـ يعيدكا الكثائؽ المستعارة إلى السمطات *ترسؿ قائمة األساتذة، الطمبة كا

 الجامعية التخاذ القرارات الالزمة اتجاىيـ.

 :17المادة 

حصائيا كؿ سنة أثناء العطمة الصيفية كطبقا لممعايير   *تقاـ عممية جرد كثائؽ المكتبة كا 

 :الخاصة بالمكتبات كيتـ إعالـ المنتسب لممكتبة المركزية عف طريؽ اإلعالف

 *بتاريخ بدأ ىذه العممية.

*بتاريخ أخر اجؿ السترجاع الكثائؽ المستعارة الذم يجب أف يتـ دكف أم استثناء مف طرؼ 

 ( يكما قبؿ تاريخ انطالؽ عممية الجرد.15المستعريف خمسة عشر )

 *تتكقؼ اإلعارة الخارجية أثناء العطمة الصيفية.

 مالحظة:  
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األستاذ الذم لـ يطمب براءة الذمة النيائية بعد مف اإلعارة الخارجية ككذا طمبة  *يستفيد

 الماجستير كالدكتكراه المسجميف بالمكتبة كالمزاكليف لدراستيـ.

 :     18المادة 

 بإمكاف المسجميف بمكتبة جامعة عبد الحميد بف باديس اإلستفادة مف:

 ي المكتبات المعنية.*االستعارة ما بيف المكتبات بإذف مف مسئكل

 *كؿ مستعمؿ لممكتبة المركزية لجامعة مستغانـ يخضع الحتراـ كتطبيؽ ىذا النظاـ.

 *عمى عماؿ المكتبة المركزية كأعكاف األمف االمتثاؿ الصاـر لما جاء في ىذا التنظيـ.

 08:00تفتح المكتبة كؿ أياـ األسبكع عدا يكمي الجمعة كالسبت مف الساعة  التوقيت:

 مساءا. 16:30ا إلى الساعة صباح

 العمميات التقنية والفنية لممكتبة المركزية لجامعة مستغانم: -6

يمكف نشاط المكتبة المركزية في االقتناء، المعالجة، االشتراؾ في قكاعد البيانات، اإلعارة، 

 تدريب المستخدميف كؿ ىذه اإلجراءات مكزعة عبر مصالح التالية:

 المركزية يعمؿ عمى: مدير المكتبةاإلدارة:  *

 .التنسيؽ بيف مختمؼ أقساـ المكتبة 

 .تكفير العالقة بيف مكتبات الكميات كالمعاىد، إقتناء الكتب كالكثائؽ الجامعية 
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 .تكفير العالقات الخارجية مع مختمؼ المكرديف 

 .تنظيـ المعارض 

 .الصيانة الكثائقية لممكتبة المركزية ككذا التحديث المستمر قكائـ الجرد 

 دارة جميع شكاكل المستخدميف.إ 

  .تسيير عممية العمؿ التقني كالحرص عمى فرض النظاـ 

 مصمحة اإلقتناءات والجرد: *

تقـك بعممية الشراء، ىبة، تسجيؿ كختـ كجرد المجمكعات المكتبية كنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ  

 التسجيؿ كالختـ.

بتسجيؿ المراجع في سجؿ الجرد لممكتبة كذلؾ بكضع الرقـ  يقكـ رئيس المصمحة اإلقتناءات

التسمسمي لكؿ مرجع ثـ تأتي عممية الختـ في المرجع سكاء كاف كتاب أك دكرية أك قامكس 

... فالختـ يككف يحتكم عمى اسـ المكتبة كالمصمحة كتاريخ دخكؿ المرجع كيختـ المرجع في 

 عدة صفحات منو، كذلؾ لتأكيد مصدره.

 المعالجة الوثائقية: مصمحة* 

تقكـ بجميع العمميات الفنية مف فيرسة بيبميكغرافيا، فعممية الفيرسة ىي عممية تحديد 

عادة  المسؤكلية عف كجكد كتاب أك مادة مكتبية بعينيا، كبياف المالمح المادية كالفكرية ليا، كا 



 مستغانم                       -الفصل الثالث         دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 
 

125  

 

كؿ إلى التسجيالت الخاصة بذلؾ، كترتيبيا كفؽ نظاـ معيف يسيؿ عال القارئ الكص

 معمكمات التي يريدىا بسيكلة كيسر.

فالفيرسة إذف عممية أساسية كىامة كبدكنيا تصبح المكتبة المركزية لجامعة مستغانـ مجرد 

مخزف ألكعية المعمكمات ليس غير، كبالتالي تفشؿ في تأدية كظائفيا األساسية كبذلؾ فإف 

ؼ بدرجة كبيرة عمى نجاح عممية نجاح المكتبة المركزية في تحقيؽ كاجباتيا ككظائفيا يتكق

 الفيرسة كالتصنيؼ كعمى إعداد الفيارس بطرؽ عممية حديثة.

 :الفيرسة نكعاف أنواع الفيرسة 

 الفيرسة الوصفية: -1

كىي ذلؾ النكع المستعمؿ في المكتبة المركزية ييتـ بكصؼ الشكؿ المادم ألكعية المعمكمات 

صكرة مصغرة عنيا لتسييؿ عممية  عف طريؽ مجمكعة مف البيانات التي تعطي القارئ

 التعرؼ عمييا كتميزىا عف بعضيا البعض.

 الفيرسة الموضوعية: -2

كىي  ذلؾ النكع مف الفيرسة الذم ييتـ بتحديد المحتكل الفكرم أك المكضكعي لمكتاب أك 

الدكرية كتمثمو برؤكس مكضكعات أك أرقاـ تصنيؼ، كرأس المكضكع ىك الكممة أك الكممات 

عف مكضكع الكتاب أك الكثيقة، كالذم  يمكف أف تتجمع تحتو في الفيرس بطاقات التي تعبر 

 أك مداخؿ كؿ المكاد التي تعالج ىذا المكضكع.
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    :أشكال الفيرسة 

الحكاسيب في  كتعتمد المكتبة المركزية عمى الفيرسة المقركءة أليا، كلقد ساعد إستخداـ

المكتبة المركزية عمي  نشكء ك ارتقاء برنامج اإلنتاج المركزم لمداخؿ الفيرسة بشكؿ مقركء 

 أليا كيعني أف تقـك الييئة المركزية بفيرسة المكاد.

ىك ترتيب األشياء بناء عمي ما بينيا مف تشابو ك إختالؼ، كيعرؼ تصنيؼ  التصنيف:-1

اب ك الداللة عميو برمز مف رمكز خطة التصنيؼ الكتب بأنو فف اكتشاؼ مكضكع الكت

 المتبعة في المكتبة، كيعتبر أساس الخدمة المكتبية الناجحة .

إذا، فقيمة المعمكمات ال تعتمد عمي تكفيرىا فقط بؿ تتكقؼ عمي مدم استعماليا الي حد 

يساعد بعيد، كمف ىنا تقتضي المكتبة المركزية نظاما يتحدد بمكجبو مكاف لكؿ كتاب، كأف 

ىذا النظاـ، كال مف مكظفي المكتبة كركادىا عمي الكصكؿ الي الكتب المطمكبة بأسرع كقت 

ممكف، فالقارئ فإنو يسيؿ عميو الحصكؿ عمي الكتاب بسرعة كسيكلة، كيتيح لو فرصة 

التعرؼ عمي مجمكعة مف الكتب التي تعالج مكضكعا معينا، كأما فائدتو  الميف المكتبة، 

نيؼ تسيؿ عميو خدمة القراء بأف تمبي طمباتيـ في أسرع كقت، كما يمكف فإف عممية التص

لتصنيؼ المكتبي مف التعرؼ عمي مكاطف القكة ك الضعؼ في مجمكعات المكتبة فيستطيع 

بذلؾ مؿء الثغرات المكجكدة بيا فضال عف أف عممية التصنيؼ تزيد في معمكمات أميف 

ت المكتبية كقراءة بعضيا، كيككف اكتشاؼ المكتبة نتيجة إطالعو المستمر عمي مجمكعا

المكضكع الجزء األكؿ مف عممية التصنيؼ. فالتصنيؼ أكال ىك تحديد مكضكع الكثيقة، كمف 
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رمز يدؿ عمي  400ثـ الداللة عميو برمز مف رمكز التصنيؼ المتبعة في المكتبة مثاؿ:

 المغات. 

نظاـ تصنيؼ ديكم العشرم الذم كعميو فإف المكتبة المركزية لجامعة مستغانـ تعتمد عمي 

 .1876كضعو األمريكي ممفيؿ ديكم عاـ 

 مستوي خدمات المكتبة المركزية:-7

إف الخدمة المكتبية أك ما تسمي بالتسييالت المكتبية في ابسط معانييا أنيا ىي تقديـ إجابة  

مقنعة لسؤاؿ أك إعطاء حؿ مناسب لممشكمة يتقدـ بيا المستفيد الي المكتبة ك يقـك أخصائي 

المعمكمات بتكجيو نحك مكقع المصدر أك إلي مرفؽ مف مرافؽ، فالمكتبة المركزية لجامعة 

ـ لفاعميتيا في عممية التحصيؿ األكاديمي ك البحث العممي، مف زيادة ىائمة في حجـ مستغان

المعمكمات المنشكرة جعمت الساىريف عمييا بكضع إستراتيجية معينة لتقديـ تمؾ المعمكمات 

 لممستفيديف كتتككف المكتبة المركزية مف أربع طكابؽ كؿ طابؽ يسند إليو مياـ كالتالي:

  :حتكم عمي مصمحة األمف الداخمي حيث يشرؼ عمي ىذه يالطابق األرضي

المصمحة فكجيف مف أعكاف األمف يعممكف بنظاـ التناكب تتخمص مياميـ في سير 

عمي تطبيؽ القانكف الداخمي لممكتبة المركزية ك التعميمات كمراقبة مختمؼ كسائؿ 

 كممتمكات المكتبة.

 :الطابق األول 
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 خمية اإلعالم اآللي: (1

 ت البرامج القاعدية ك البرامج التطبيقية.تسير عمي تثبي 

 .اإلحاطة الجارية لقاعدة المعطيات 

 .مراقبة كصيانة األجيزة اآللية بما فييا شبكة االنترنت 

 

 مكتب التسجيالت: (2

  تسميـ بطاقة المكتبة المركزية لطالبي االنتساب لممكتبة المركزية فيناؾ

 2016/2017لسنة مسجؿ مف طمبة كأساتذة كدكتكرة كماجستير  10562

  تمكيف الركاد مف الحصكؿ عمىSNDL كPNST. 

  تحديث حكاسيب البحث البيبميكغرافي بقاعدة البيانات الحديثة لمرصيد الكثائقي

 لممكتبة المركزية.

  تسميـ براءة الذمة النيائية لمطمبة المتخرجيف مف جامعة عبد الحميد بف باديس

. 

 امعة عبد الحميد بف باديس.تسميـ براءة الذمة النيائية ألساتذة ج 

  :الطابق الثاني 

 مخزن الرصيد الوثائقي: (1
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المكنكغرافيا في اإلنسانية كاإلجتماعية، األدب الغربي البيبميكغرافيات  كيحتكم عمى كؿ

كالفنكف، المغات األجنبية كالتربكية  البدنية ك الرياضية، فيحتكم فيما يخص المغة العربية 

 نسخة. 22737عنكاف ك 10324

 نسخة .  9640عنكاف ك 7267أما المغات األجنبية 

 قاعة المطالعة: (2

 7267في المغة العربية  ك 10324مستفيد في اليـك ،تحتكم عمي  400تستقبؿ يكميا 

 نسخة في الفرنسية مف كؿ العناكيف المكجكدة في مخزف الرصيد الكثائقي.

 قاعة المراجع: (3

 اجـ،مصادر...(خاصة بالخدمات المرجعية )قكاميس،مكسكعات،مع

 :الطابق الثالث 

كيحتكم عمى البيبميكغرافيا المكنكغرافيا في مجاؿ العمكـ  مخزن الرصيد الوثائقي: (1

 السياسية، كالعمـك االقتصادية كالعمـك القانكنية كالعمـك التجارية.

عنكاف  1949نسخة أما الفرنسية  14467عنكاف  5284أما فيما تحتكيو في المغة العربية 

 نسخة. 3378ك
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طالب جامعي في اليـك كتحتكم عمى كؿ  100كتستقبؿ يكميا  قاعة المطالعة الداخمية:( 2

نسخة مف عناكيف المغة العربية كالمغة األجنبية المكجكديف بالرصيد الكثائقي لمطابؽ الثالث 

 نسخة في المغة األجنبية. 10079نسخة في المغة العربية ك 7002كالطابؽ الرابع أم 

كتحتكم عمى البيبميكغرافيا المكنكغرافيا أطروحات الدكتورة ومذكرات الماجستير:  قاعة( 3

 في كؿ مجاالت التخصص.

مخصصة لعرض التقنيات الكتب الحديثة لكؿ  :Vitrinesواجيات العرض الزجاجي ( 4

 سنة جامعية كاليدؼ منيا اإلحاطة الجارية الحديثة لركاد المكتبة.

 :الطابق الرابع 

كتحتكم كؿ البيبميكغرافيا المنكغرافيا في مجاؿ العمـك الدقيقة  الرصيد الوثائقي:مخزن  (1

 كاإلعالـ اآللي، العمـك الطبيعية كالحياة، العمـك كالتكنكلكجيا.

عنكاف  8130نسخة كالمغة األجنبية  4489عنكاف  1718يحتكم في المغة العربية عمى 

 نسخة. 17441

كؿ البيبميكغرافيا المنكغرافيا لمرصيد المكجكد تحتكم قاعة الدوريات والمجالت:  (2

 بالقاعة .

 تقـك ىذه المصمحة بتسجيؿ كجرد المجمكعات المكتبية.مصمحة االقتناء والجرد:  (3
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تقـك بجميع العمميات الفنية المصادر المعمكمات، كتب مصمحة المعالجة الوثائقية:  (4

 مراجع، دكريات...الخ.

 مختمؼ أقساـ المكتبة.يعمؿ عمى تنسيؽ بيف مكتب المدير:  (5

حيث تحتكم ىذه الكحدة جيازان بشريان يسد إليو ميمة إنجاز كافة مكتب السكرتارية:  (6

عداد التقارير كمعالجة البريد الكارد  األعماؿ المكتبية المتمثمة في تحرير المراسالت كا 

 كالصادر كتنظيـ أرشيؼ المكتب كغير ذلؾ.

لعرض مقتنيات الكتب الحديثة  مخصصة:  Vitrineواجيات العرض الزجاجي   (7

الخاصة بالطابؽ الرابع لكؿ سنة جامعية  كاليدؼ منيا اإلحاطة الجارية الحديثة ركاد 

 المكتبية .

 : البحث عن المواد المكتبية 

تقدـ المكتبة المركزية لجامعة مستغانـ خدماتيا بصكرة مباشرة مف خالؿ أربع أقساـ رئيسية 

 كىي: 

 البحث اآللي  -1

 المباشر البحث -2

 اإلعارة بأنكاعيا  -3

 الخدمة المرجعية -4
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يقـك الباحثيف مف طمبة كأساتذة باستعماؿ جياز الكمبيكتر البحث عف البحث اآللي : -1

المراجع أليا كالمتمثمة في قائمة المراجع المدكنة أليا في قاعدة بيانات متبعة ،حيث تتبع 

مف   Syngeبعد النظاـ Syngeظاـ المراجع المكتبية المركزية النظاـ المقنف لتسير الن

البرمجيات المتكاممة كالمتطكرة القادرة عمى التحكـ في مختمؼ أنكاع الكثائؽ )الكتب، 

 (unimarcأطركحات، دكريات، مراجع( كذلؾ كفقا لممعايير الدكلية )رمدؾ، 

تتكفر المكتبة عمى قاعتيف قاعة بالطابؽ الثاني كقاعة بالطابؽ البحث المباشر: -2

الث حيث يحتكم عمى نسخة كاحدة مف جميع عناكيف الكتب المكجكدة في مخازف الث

األرصدة الكثائقية، حيث يقكـ الباحث بالبحث بصفة مباشرة عمى الرفكؼ كالتجكؿ بينيا 

لمبحث كاإلطالع اإلختبار)نظاـ األرفؼ المفتكحة( كعند حصكلو عمى المعمكمات التي 

 رة القتناء الكتب.يحتاجيا،يتجو مباشرة إلى قسـ اإلعا

ىك قسـ الذم يتيح الفرصة أماـ الباحثيف مف الطمبة الستعماؿ الكتب قسم اإلعارة: -3

أك المكاد المكتبية خارج المكتبة،يعد مف األقساـ الحيكية في المكتبة لدكره الفاعؿ في 

زيادة مستكل الكعي الثقافي لدل المستفيديف مف خالؿ تكفيره الكتب كالمراجع لقارئ 

باحث الكتب التي ال يستطيع شراؤىا أك الحصكؿ عمييا كيرغب في قراءتيا )اإلعارة ك 

 الخارجية( لمدة معينة مف الزمف.

كعادة يشرؼ عمى العممية مكظؼ اإلعارة الذم يقكـ بتسجيؿ المادة قبؿ إخراجيا لمتأكد 

 مف إرجاعيا مف قبؿ المستعير نفسو، كتشمؿ الخدمات اإلعارة مايمي:
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كفييا يستطيع المستفيد إخراج المادة التي يحتاجيا إلى خارج عارة الخارجية: أوال: اإل

 المكتبة لقراءتيا في بيتو أك مكاف أخر.

تجديد اإلعارة لممكاد المستعارة كالتي إنتيت مدة إعارتيا ك ال زاؿ المستعر بحاجة  ثانيا:

 ليا.

كالمكاد الالزمة لعدد  تخصيص قاعة المطالعة لمكتب الذيف ىـ بحاجة قكية ليـثالثا: 

كبير مف المستفيديف حيث يسمح ليـ بالكصكؿ إلى األرفؼ كالتجكؿ بينيا لمبحث 

 كاإلطالع كاالختيار )نظاـ األرفؼ المفتكحة(.

 كيعتبر نظاـ اإلعارة الخارجية الجيد النظاـ القادر عمى تساؤالت التالية بسرعة كدقة:

و كرقمو ىكيتو المكتبية كتاريخ مكاف مف؟  كالمقصكد ىنا المستعير مف حيث اسم -

 ازدياده كعنكانو الشخصي كاإللكتركني. 

استعار ماذا؟ كالمقصكد ىنا المادة المعارة رقـ تصنيفيا كرقميا المتسمسؿ مؤلفيا  -

 كعنكانيا كرقـ الجرد.

متى؟ كالمقصكد تاريخ اإلعارة أك تاريخ إرجاع المادة كيفضؿ الثاني ألنو يذكر  -

 ائما بمكعد إرجاع المادة المستعارة.المستعير د

يعد مف األقساـ اليامة كالحيكية في المكتبة قسم المراجع أو الخدمة المرجعية:  -4

حرصت إدارة المكتبة عمى تزكيد ىذا القسـ بمجمكعة كبيرة مف المراجع باختالؼ أنكاعيا 
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صة، كأصنافيا مف قكاميس متعددة المغات كأطالس، كدكائر معارؼ عامة كمتخص

كالتفاسير مجمكعات الحديث، كمعاجـ تراجـ كالبيبمبكغرافيا كغيرىا كي تكفر لمباحثيف 

 متطمباتيـ كحاجتيـ مف المعمكمات بصكرة منسقة.

 وتقسم الخدمة المرجعية إلى قسمين:

 أوال:الخدمة المباشرة وتشمل:

 اإلجابة عمى األسئمة المرجعية التي يتقدـ بيا المستفيدكف بشكؿ مباشر. - أ

 إرشاد الركاد كتكجيييـ إلى األماكف التي يحتاجكنيا في المكتبة. -ب

 تعميـ كتدريب المستفيديف إستخداـ المراجع المختمفة. -ج

 تقديـ المرجع المناسبة لمباحث. -د

 ثانيا: الخدمة غير المباشرة و تشمل: 

 اختيار المراجع المناسبة لممكتبة كتكفيرىا لمقسـ. -أ

عادتيا إلى أماكنيا الصحيحة . -ب          ترتيب المراجع عمى أرفؼ كا 

 تقييـ المراجع  المتكفرة كالخدمة المرجعية. -ج
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عداد فيرس خاص  -د ضبط اإلعارة الداخمية لممراجع كاإلشراؼ عمى قائمة المراجع كا 

عادة اإلحصاءات كالتقارير الال زمة حكؿ لممراجع المتكفرة في القسـ لمحاسكب اآللي كا 

 القسـ كخدماتو.

 سياسة وعممية االقتناء:-8

قبؿ اختيار مصادر المعمكمات أك طمبيا أك شراءىا بغض النظر عف شكميا ك مضمكنيا 

البد مف القياـ بعممية التقييـ الشاممة لمتأكد مف أنيا مناسبة مف كافة النكاحي كتسد فراغا 

اإلطالع عمي مجمكعة مف المعطيات في المكتبة كيمكف تقييـ أم مادة مكتبية مف خالؿ 

 المباشرة مثؿ:

صفحة العنكاف ك المقدمة ك قائمة المحتكيات ك قائمة المصادر ك الكشاؼ ك كما تقييميا 

مف خالؿ الرجكع إلي األدكات المساعدة لالختيار كالبيبميكغرافية بأشكاليا المختمفة 

البد مف التطرؽ إلي  كغيرىا، كبشكؿ عاـ كخاصة المشركحة منيا كمراجعات الكتب

 األمكر الرئيسية التالية عند محاكلة تقييـ أم مادة مكتبية بغرض تكفيرىا لممستفيديف.

 أوال: التأليف والسمطة المشرفة:     

 مؤلؼ المطبكع: ىؿ ىك معركؼ كمتخصص في المجاؿ؟ مؤىالتو العممية.-أ

 المحرر، المترجـ، المحقؽ، المراجع.-ب

 مية، كما مدم مسؤكليتيـ الحقيقية عف العمؿ؟ما مدل مؤىالتيـ العم
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 الييئة أك الجية المسؤكلة عف اإلنتاج المادة المكتبية )الجمعية، المنظمة، دار النشر..(-ج

 ما مدل شيرتيا في مجاؿ النشر بشكؿ عاـ؟

 ما مدل تخصصيا في النشر في المكضكع؟

 ثانيا: المعالجة الموضوعية و المحتوي و الترتيب: 

 المعالجة الموضوعية:-أ

 ما ىك المكضكع الرئيسي لممادة؟ 

 ما ىي الفكرة الرئيسية مف كراء المادة؟ 

 ما مدم عالقة المكضكع باىتمامات المستفيديف؟ 

 ما ىك أسمكب المعالجة لممكضكع ) عاـ، خاص، متعمؽ، مختصر، مبسط...(؟ 

 ما البعد التاريخي ك الجغرافي لممعالجة الكثائقية؟ 

 المحتوي:-ب

  )ما نكع المادة )الكتاب، مرجع...إلخ 

 ىؿ المحتكم مناسب لعامة المستفيديف أـ لمتخصصيف منيـ؟ 

 ما مدل تكفر الكشافات الجيدة ك مدم تغطيتيا لممحتكيات؟ 

 ما مدل تكفر البيبميكغرافيات كقكائـ المصادر لممادة؟ 



 مستغانم                       -الفصل الثالث         دراسة ميدانية بالمكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس 
 

137  

 

 الترتيب: -ج

 ىجائيا، مكضكعيا تاريخيا، كالتبكيب ك التنظيـ لممعمكمات ) ما ىي طريقة الترتيب

 جغرافيا...(

 ما مدل سيكلة الكصكؿ لممعمكمة المطمكبة ك المتكفرة في المادة؟ 

 ثالثا: الشكل المادي والسعر:

 ىؿ شكؿ المادة مناسب لفكرتيا؟ ما ىي مكصفات الكرؽ أك المادة المستخدمة؟ 

 ىؿ حجـ المادة مناسب؟ 

 ىؿ المادة مجمدة كىؿ التجميد جيد؟ 

 ما مدل كضكح المادة كسيكلة اإلطالع عمييا كاستخداميا؟ 

 ىؿ سعر المادة ك تكمفتيا مناسب؟ 

كتتمخص ىذه األبعاد أك المعايير أك العكامؿ المؤثرة في اختيار المادة المكتبية في المؤلؼ ك 

المحتكم كأسمكب البحث أك المعالجة كالمستكم القابمية لمقراءة كتكفر الكشاؼ كتكفر قائمة 

 لمصادر الشكؿ المادم ك السعر.ا

 :اليدف من سياسة االقتناء 

 يكمف ىدؼ سياسة االختيار في النقاط التالية:  

 .تحديد األكلكيات بالنسبة لمصادر المعمكمات الكاجب اقتنائيا 
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 .تكضيح لممستفيديف أسس كمبادئ االختيار المتبع في المكتبة المركزية 

 كمؤيد مف قبؿ الجيات التي تشرؼ  ككنيا بمثابة إعالف كتعيد متفؽ عميو

 عمي إدارة المكتبة المركزية.

  أداة تحدد صفات مصادر المعمكمات المطمكبة كأداة لتدريب العامميف الجدد

رشادىـ.  في مجاؿ االختيار كا 

 .كسيمة لترشيد تكزيع ميزانية التزكيد كتكجيييا 

 :المسؤول عن االقتناء وطرق االختيار 

مصادر المعمكمات في المكتبة المركزية بشكؿ عاـ عمي األطراؼ تقع مسؤكلية االختيار 

 األساسية التالية:

 .إدارة المكتبة كمصمحة اإلقتناءات 

  العامميف في المكتبة بشكؿ عاـ ك المتخصصيف في المكضكعية بشكؿ

 خاص.

 .مجتمع المستفيديف 

مكف أك كيفضؿ تكفر الشركط ك المؤىالت كالصفات التالية في األشخاص الذيف سيقك 

 سيشارككف في عممية االختيار:

 .ثقافة عامة كسعة اإلطالع كمعرفة جيدة بمصادر المعمكمات في مجاؿ التخصص 
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 .معرفة جيدة بالمؤلفيف كقدراتيـ في التأليؼ في مجاؿ التخصص 

 .معرفة جيدة بمجتمع المستفيديف مف حيث طبيعتيـ ك خصائصيـ كحاجاتيـ 

 .معرفة جيدة بمجمكعات المكتبة 

  معرفة جيدة كافية بالناشريف كباعة الكتب كطرؽ التعامؿ المكضكعية كالحياد لما ليما

 مف أثر االختيار.

 تحميل نتائج الدراسة الميدانية:-9

 تحميل نتائج المقابالت: 9-1

  اآللي اإلعالـمع ميندس في  أجريتتحميؿ المقابمة التي: 

 ؟اآللي اإلعالـ( كـ عامؿ متخصص في 1س

 عامؿ كاحد. (1ج 

 (ماىي درجتؾ العممية؟2س

 . اآللي اإلعالـميندس في   (2ج  

 في عممؾ؟ إليؾ( ماىي المياـ المككمة 3س  

 البرمجة، الصيانة، التككيف، حفظ قكاعد البيانات، امف الشبكة كالنظاـ  (3ج  

 ك البيانات،  مسؤكؿ مكقع الكيب...الخ    
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 (ما ىك النظاـ المعتمد في المكتبة؟4س 

،كىك برنامج مفتكح المصدريتـ الكلكج اليو عف طريؽ   PMBالنظاـ المعتمد ىك نظاـ  (4ج 

 .MSQLالكيب عبر قاعدة 

 ؟PMB(ىؿ كاجيتكـ مشاكؿ في نظاـ 5س  

 مشاكؿ . أمال، لـ  تكاجيننا ( 5ج 

عمى غرار األنظمة  PMB  النظاـ ماىي الخدمات الجديدة كالتسييالت التي يتيحيا (6س

 األخرل ؟ 

، كـ أنو ( إف ىذا النظاـ يقدـ عدة خدمات جديدة مكاكبة لتطكرات تكنكلكجيا الحديثة 6ج

 نظاـ بسيط في تركيبتو عمى غرار األنظمة األخرل.

 ( ىؿ ىك سيؿ االستخداـ ؟7س

                  االستعماؿ لمعامميف كالمستخدميف. طبعا، ىك سيؿ ( 1ج

  المقابمة التي أجريت مع محافظي المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بف تحميؿ

 مستغانـ.-باديس

 المحور األول: التطبيقات اآللية المتواجدة بالمكتبة.

 ( في أم سنة تـ إدخاؿ الحكاسيب إلى المكتبة؟1س
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 ( كـ يبمغ عددىا حاليا؟2س 

 ( ىؿ تتكفر المكتبة عمى نظاـ ألي؟3س

 األسمكب المستخدـ في إدخاؿ البيانات إلى النظاـ؟ ( ماىك4س

المستخدـ في حؿ المشكالت التي كانت تكاجو المكتبة في  اآللي( ىؿ ساىـ النظاـ 5س

 العمؿ التقميدم؟

.كيبمغ  1998تـ إدخاؿ الحكاسيب إلى المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بف باديس سنة 

 جياز مكزع عمى المصالح. 24عددىا 

، كىك  PMBتتكفر المكتبة عمى نظاـ ألي كالنظاـ المستخدـ حاليا بالمكتبة ىك نظاـ  ثحي

 ليس أكؿ نظاـ استخدمتو المكتبة، بؿ كانت تستخدـ نظاـ أخر كىك نظاـ سنجاب.

المستخدـ حاليا في حؿ المشكالت التي تكاجو المكتبة في العمؿ  اآلليكقد ساىـ النظاـ 

لبحث لمطالب فمثال يمكف لمطالب إجراء عممية البحث مف البيت اليدكم مثال، تسييؿ عممية ا

دكف أف يتكبد عناء المجيء إلى المكتبة، فيك يسيؿ عممية أخذ الكتاب  ك استرجاعو  

 كحجزه. 

 المحور الثاني: دوافع تشبيك المكتبة بشبكة اإلنترنت.

 (  كيؼ تقكمكف بإدخاؿ البيانات إلى النظاـ؟1س  
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 المكتبة عمى مكقع إلكتركني عمى شبكة اإلنترنت؟(  ىؿ تتكفر 2س  

 (  ماىي أسباب ربط المكتبة بشبكة االنترنت ؟ 3س  

 ( ىؿ تستخدمكف االنترنت في خدمة المستخدميف ؟4س  

 ؟Opac ( ماىي دكافع مف كجكد مكقع المكتبة  عمي الخط المباشر 5س 

في معالجة كتسيير  اآلليةظـ (ما ىي الفكائد التي تحصمت عمييا المكتب الستخداـ الن6س

 ؟األرصدة

، فنظاـ PMBالمعمكمات التي كانت بنظاـ السنجاب ككتابتيا في قاعدة نظاـ  بأخذنقـك 

في نظاـ جديد الذم  األربعةىذه المعمكمات  بإدخاؿحقكؿ نقكـ  أربعةسنجاب يحكم عمي 

ك بعدىا العامميف يقكمكف  األربعةالمعمكمات  بإدخاؿحقكؿ، نقـك نحف  10يحتكم عمي 

 المعمكمات الستة المتبقية . بإدخاؿ

كالذم مف خاللو  catalogue.univ-mosta.dzنعـ، تتكفر المكتبة عمي مكقع الكتركني 

يتـ الكلكج الي الفيرس المتاح عمي الخط بفضؿ الشبكة العالمية )االنترنت( المتكاجدة 

ذلؾ عف طريؽ البحث عف الكتاب الذم بالمكتبة مف اجؿ تسييؿ البحث لممستفيديف، ك 

 catalogue en ligne Bib Doc pmb.univ-mosta.dzيحتاجو كىك:

تستخدميا في المكتبة تتطمب انترنت، مع العمـ أف تطكير المكتبات الحالية  أنظمةالف معظـ 

 يحتاج لمضركرة الي االنترنت.
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 يا نعـ، تستخدـ االنترنت في خدمة المستخدميف مف بحث كاستعمال

ع المكتبة عمي المباشر لو عدة دالالت، مف بينيا تقريب القارئ الي المعرفة كجكد مكق

 المكتبية مف نظاميا الداخمي أك تعريؼ بنظاميا الداخمي 

المكتبة تسييؿ  أماكفمف خالؿ الفكائد التي تحصمت عمييا منيا، تعريؼ بمكاقع المكتبة، 

 عممية التكجيو.

 :لمدراسةالنتائج العامة -11

 بعد تحميؿ المقابمة المقابمة تكصمنا إلى النتائج التالية:

 * أظيرت الدراسة أف أغمبية العامميف يمتمككف أجيزة اإلعالـ اآللي في مكاتبيـ.

، كمكقع إلكتركني الذم مف خاللو يتـ )إنترنيت(* المكتبة تحتكم عمى الشبكة العالمية 

 .لخطالكلكج إلى الفيرس اآللي المتاح عمى ا

انت تعاني * يتبيف كذلؾ أف التطبيقات اآللية ساىمت في حؿ العديد مف المشاكؿ التي ك

 منيا المكتبة مف قبؿ.

، كذلؾ لتسيير PMB* أظيرت الدراسة أف المكتبة تعتمد عمى نظاـ ألي متكامؿ كىك نظاـ 

يتالءـ مع  المكتبات بإختالؼ أنكاعيا كأحجاميا، باإلضافة إلى ككنو مجاني كمفتكح المصدر

 جميع أجيزة الحاسكب، كىذا ما أعطاه ميزة التكفؽ عف نظاـ سنجاب.
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يمعب دكرا أساسيا في تفعيؿ الخدمات المكتبية أكثر مف البرامج األخرل،  PMB* أف نظاـ 

 كىذا لما يقدمو مف تسييالت التي تعطي حاجيات المستفيديف كسيكلة إستخدامو. 

 ات:نتائج العامة عمى ضوء الفرضي -11

 الفرضية األولى:

 .تساىـ التطبيقات اآللية في تطكير الخدمة المكتبية 

يمكف القكؿ أف التطبيقات اآللية ساىمت بشكؿ كبير في تطكير الخدمة المكتبية، كىذا راجع 

، كىذا ما  PMBإلى نكعية النظاـ اآللي المطبؽ في المكتبة الجامعية كذلؾ بتبنييا لنظاـ 

مطمكب، حيث أصبح المستفيد يتمقى المعمكمة التي الجعميا ترتقي بخدماتيا نحك المستكل 

 يبحث عنيا في كقت كجيز كبدقة.

 كعميو الفرضية األكلى محققة.

  

 :الفرضية الثانية 

 .األخرل األنظمةتسييالت كخدمات عمي غرار  PMBيتيح نظاـ  

يقدـ عدة خدمات جديدة مكاكبة لمتطكرات التكنكلكجية  PMBالدراسة أف النظاـ  أكدت

الحديثة، كما انو نظاـ سيؿ االستعماؿ مف طرؼ العامميف أك المستفيديف،كما لو الفضؿ 
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 باإلظافة،العمؿ كاختصار الكقت ك الجيد  أعباءالكبير في تسييؿ خدمة المكتبي، كتخفيؼ 

 .األخرل األنظمةالي ككنو نظاـ بسيط في تركيبتو عمي غرار 

 كعميو فالفرضية الثانية محققة .  

 الفرضية الثالثة:

في حؿ المشكالت التي كانت تعاني منيا المكتبة مف النظاـ  اآلليةلقد ساىمت التطبيقات 

  التقميدم.

منيا المكتبة ساىمت في حؿ المشكالت التي كانت تعاني  اآلليةأكدت الدراسة أف التطبيقات 

تسيؿ عممية البحث لمطالب فيي تسيؿ  اآللية، كذلؾ بأف التطبيقات مف النظاـ التقميدم

، كعميو نالحظ أف ىذه المكتبة تعمؿ جاىدة في تقديـ كحجزه استرجاعوعممية أخذ الكتاب 

   .خدمات راقية يضبطيا نظاـ ألي
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عدة  ظيور النظم اآللية أدى إلى تسييل وتسريعنستنتج من خالل الدراسة التي قمنا بيا أن 
مع باقي المكتبات في  خدمات في المؤسسات الوثائقية، فقد ساعدت الباحث في اإلتصال

الكميات والجامعات و مراكز البحث العممي من خالل شبكة نظم آلية ومعموماتية كما أنيا 
عمى المستفيدين من جية، كإمكانية توفير خدمة عمى أعداد كثيرة من  تخمقت عدة إيجابيا

 المستفيدين بأقل تكمفة ومن جية أخرى عمى المؤسسة.

المكتبات الجامعية دورا كبيرا خاصة من تسريع إجراءات وعمميات و لمنظم اآللية المطبقة في 
المكتبة، وتشكل جزءا أساسيا وىاما ضمن المنظومة الخدماتية لممكتبات الجامعية، ذلك أنيا 

تمكنيا من تقديم خدمات ذات قيمة لمستفيدييا وتحسين خدماتيا المقدمة، ومن بين ىذه 
دين خدمة البحث في الفيارس االلكترونية، حيث يعد الخدمات االلكترونية المقدمة لممستفي

الذي القي اىتماما كبيرا بالمكتبات الجزائرية، ومنيا المكتبة المركزية لجامعة  PMBنظام 
 مستغانم، كونو نظام مصمم لتسيير المكتبات .–عبد الحميد بن باديس 

 فيو يساىم بشكل كبير في تسييل العمل المكتبي ونيل رضي المستفيد.

وفي ختام ىذه الدراسة نأمل أن  يكون ىذا النظام مواكبة لمتطورات التكنولوجية في جميع 
المكتبات الجامعية الجزائرية، وذلك بوضع استراتيجيات وخطط مستقبمية لمنيوض بواقع 

 المكتبات الجامعية.

 أن تسير المكتبة الجامعية نحو التحسن. نأمل األخيروفي 
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 البيبميوغرافيا:

 المعاجم و القواميس:

 2003 .؛ ميةمالع الكتب دار بيروت. العرب لسان . منظور ابن-1

 . وماتمالمع و المكتبات حاتممصط معجم. الفتاح عبد الغفور ،عبد قاري -2

 م.2009ه/1420؛ يةالثان ةمسمالس الوطنية دهف كمالم مطبوعات :الرياض

 . االتصاالت و وماتمالمع تكنولوجيا حاتممصط معجم . دياب محمد مفتاح،3-
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  الممخص:

في المكتبات ومراكز  اآلليةالتطبيقات أىم ما توصمنا أليو من خالل الدراسة والتي تمثمت في 
مستغانم التي تم –لجامعة عبد الحميد بن باديس  ITAالمعمومات : المكتبة المركزية 

أكثر  العتبارهنموذجا  PMBحيث إرتئينا أخذ نظام اختيارىا كنموذجو لمدراسة الميدانية .
عمى مستوى المكتبة الجامعية، حيث تبين لنا أن النظم اآللية في اآلونة  استخداماالنظم 

األخيرة حظيت باىتمام كبير من قبل المختصين في مجال عمم المكتبات والمعمومات،  وذلك 
يعود ألي الدور الذي تمعبو ىذه النظم من خالل تسييل العمميات الفنية والتقميل من األعمال 

لروتينية بالنسبة لممكتبي والبحث واالسترجاع لممستفيد، كما استنتجنا من خالل مقابمتنا أن ا
ىذه النظم تقدم خدمات أفضل وذات جودة لمستفيدييا وذلك من خالل الوظائف المزودة بيا 

  ىذه التطبيقات التي تجعل خدمات المكتبة أكثر سرعة وفعمية .   
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